Grödby vägförening

www.grödbyvagforening.se

Protokoll styrelsemöte nr 1
Datum: 27/4-2022
Tid: 18.30
Plats: Björkhagavägen 10
Närvarande:
Iren Kämpfer, Carina Rosenberg, Tomas Jakobsson, Kjell Klevinge, Dennis Wassen och
Bosse Johnsson
1. Mötets öppnande
-Mötet öppnades av
-Tomas
2. Val av ordförande och sekreterare för mötet
-Ordförande för mötet valdes Tomas och som sekreterare valdes Iren
3. Val av justerare att jämte ordförande justera protokollet
-Som Justerare valdes Kjell
4. Godkännande av dagordningen
–Dagordningen Godkändes
5. Genomgång av föregående protokoll
6. Rapporter/inkomna synpunkter: Styrelsen har tagit emot en motion angående
farthinder. Den kommer tas upp på nästa möte.
7. Vägar: Sopningen är genomförd. Styrelsen kontaktar Peab för att får hit en
snabelbil.
Styrelsen har gått igenom våra vägar i Grödby och har sett att vissa delar är i
dåligt skick. Snabelbilen får ta skador som hål m.m. Men vissa vägar måsta få ny
beläggning till nästa sommar 2023.
.På Petterslundsvägen ska en fälg bort och ersättas.
.Stanganvägen 33 fylla i med grus innan snabelbilen kommer
.Trollstalundvägen är skadad på flera ställen. Styrelsen kontaktar Conny för åtgärd
mitt emot hus nr 3.
.Gläntanvägen har stora problem med vatten. Styrelsen kontaktar Conny och ser om
han har en lösning på problemet.
Styrelsen kontaktar Östen för att fälla några träd som är i dåligt skick på
Fagerlundsvägen vid fiberskåpet. (mitt emot hus nr 3)
Björkbackens vändplan tar snabelbilen..

8. Ekonomi:

9. Grönområden
10. Övriga frågor:
11. Nästa möte
12. Mötet avslutas
-Mötesordförande tackar mötesdeltagarna och förklarar mötet avslutat

Vid protokollet
Iren Kämpfer

Ordförande
Tomas Jakobsson

Justerare
Kjell Klevinge

…………………………………

…………………………………….

Ordningsstadga för Grödby vägföreningen


Ingen parkering är tillåten under dag- eller nattetid på vägområden (vägbana, dike
och slänter) eller på vändplaner. Undantag för tillfälliga besök.



Obs! Grönområdena ska respekteras, det är mark som ägs av någon annan. Se
dokument "Intrång i grönområden" ovan.



Soptunnor ska stå på den egna fastigheten och inte i vägområdet. Vallvägen
undantagen.



Diken ska vara öppna.



Dagvatten ska kunna rinna ut i diken, vatten från tomter får inte rinna ut på vägen.



Sly och buskar ska rensas innan de växer ut i vägområdet och grenar ska kapas i
tomtgränsen.



Grenar nära elledning ska kapas i god tid, så att de håller tre meter från elledning.
Om grenar redan vuxit nära ledningen så är det förenat med livsfara att själv kapa
dem – elverket ska då tillkallas.

