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Protokoll styrelsemöte nr 2
Datum: 15/6-2022
Tid: 18.00
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: Jag undrar om ni har möjlighet att diskutera hur
mycket det skulle kosta att eventuellt köpa loss gräsplätten utanför oss? Mvh Emelie
Svensson. Fagerlundsvägen 21. -Det är grönområde som ägs av kommunen

och Du måste själv kontakta kommunen angående köp av detta.
Igår fick jag veta att det planeras gräva ett dike vid grönområdet mitt emot vår fastighet
(fagerlundsvägen 21) för att undvika parkering av fordon. Det har vi förståelse för och vi
ber om ursäkt för de gånger våra gäster har ställt sig på ytan.
Vi undrar var gäster kan parkera sina bilar de gånger det blir fullt på vår uppfart? Vi har
stora familjer och vid kalas blir det många bilar. Det står i ordningsreglerna att vid besök
kan bilar parkera på vägbanan och slänter, men blir det inte väldigt trångt att köra förbi?
Finns det någon uppställningsyta där gäster kan parkera? Detta gäller även hantverkare
som kanske har lite större bilar. Era gäster får jättegärna ställa sig vid sidan av

vägen. Det finns tyvärr ingen allmän parkeringsplats.

Jag undrar hur det är med röret för dagvattenavrinning i diket vid tomtgräns.
Som jag förstod på årsmötet är det boendes ansvar att se till att det är rensat i
dikena vid sin tomt för att avrinningen ska fungera så bra som möjligt. Vårt ena
rör var helt igenvuxet och när vi grävde fram det var det cementrör som sett
sina bästa dagar.
Är det vårt ansvar att byta ut detta, vägföreningens eller kontaktar man
kommunen för detta? Mvh Emelie Svensson Fagerlundsvägen 21, Det är
fastighetsägarnas ansvar.
När i tiden diket planeras grävas. Kommer det ske innan farthinder diskuteras på
årsstämma? Och kommer frågan om dike diskuteras? Mvh Emelie
Svensson.Fagerlundsvägen 21 -Ja diket kommer grävas så fort entreprenören

har tid..Styrelsen tar fram ett kostnadsförslag till farthinder till årsstämman
2023.
Jag har två frågor.
Vad går vår agift till? Den har sedan vi flyttat in 2013 höjts rätt rejält kan jag
tycka, men jag vet egentligen inte vad jag betalar för mer än sopning och
sandning. Att det rensats diken något år är en sak jag kommer ihåg. Men vad
gör föreningen? Har försökt att läsa mig till detta men inte hittat. Att betala
en dyrare avgift är inget vi är emot om pengarna investeras i bra saker. Tex
belysning, gångbanor eller upprustning av den enormt undermåliga lekplatsen
men inget av detta har jag hört eller sett. Vi har reparerat

fagerlundsvägen och Anderslundsvägen med ny beläggning. Vi
har haft snöröjning på ca 40 000kr. Allmänt underhåll och
reparation av alla våra vägar i Grödby. Vi har avverkar granskog
på grund av Granbarkborre. Våra vägavgifter går även till
kommande reparationer av våra vägar. Lekplatsen är
kommunens ansvar
Vi bor på Vallvägen 1 och igår lördag 7/5 valde personen som äger
marken/åkern bakom vår gata att gödsla. Jag vet inte vem som äger men jag
undrar vilka förhållningsregler man har som bonde. När jag läst om vad som
gäller på olika hemsidor gällande just gödsel kring bostadsområden finns det
en del att förhålla sig till. Man har inte gödslat på flera år varpå vi därför
undrar varför just nu? Har jag rätt att veta vem som äger marken så jag själv
kan ta kontakt med denne? Jag förstår att man måste bruka sin mark men
kan detta ske i kommunikation med oss boende? Det är i stort sett omöjligt
att ha öppna fönster och vi har fått stänga alla ventlier. Jag gissar att det är
fler i grödby som märker detta såklart men nu bo vi granne med åkern, bara
ett dike emellan så vi drabbas verkligen. Mvh Marie Lilja

. Vi är en vägförening och inte en villaförening, så därför så tar vi
inte ställning. Du får kontakta miljö och hälsa för vidare
information.
Jag var idag i kontakt med kommunen gällande en återvänds skylt för vallvägen. Många
kommer i ganska hög hastigheten på vår väg. Det vore bra med en skylt som visar att det är
en återvändsgata.
Kommunen sa att det är vägföreningens ansvar att/om sådan skylt kommer upp.
Så flera av oss boende på gatan undrar nu om detta kan ordnas?
Mvh Marie Lilja
-Styrelsen tar beslut om att beställa en återvänds skylt till Vallvägen
7. Vägar -Snabelbilen har varit och lagat sprickor och hål.
8. Ekonomi -Betalning av vägavgifter. Vägföreningen saknar avgift från 7

hushåll. Betalningspåminnelse har skickats.
9. Grönområde -Styrelsen har rensat i dike vid Petterslundsvägen utfarten.

Och på utfarten Fagerlundsvägen.
10. Övriga frågor -Planering av höststädning och korvgrillning.
- Angående deponin, så har styrelsen tagit ställning 2019 i
denna fråga. Vi som vägförening kan inte ta ställning på
grund av att markägare som är medlemmar i vår vägförening
har intressen i deponin. Varje medlem som vill skicka in en
yttrande måste göra det själv.
11. Nästa möte
12. Mötet avslutas
-Mötesordförande tackar mötesdeltagarna och förklarar mötet avslutat
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