Grödby vägförening

www.grödbyvagforening.se

Protokoll styrelsemöte nr 3
Datum: 9/11. 2021
Tid: 18.30
Plats: Björkhagavägen 10
Närvarande:
Iren Kämpfer, Carina Rosenberg. Tomas Jakobsson, Kjell Klevinge, och Dennis Wassen,
Bo 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:
-Vi har tittat på tomten men ser att diket omöjliggör infart m bil. Ser att det
ligger utanför tomtgräns och alltså faller på vägföreningen. Det blir ju även
tunga transporter, kanske tyngre än sopbilarna idag. Är mån om goda kontakter
- alltså: lägger ni ner typ rör o sten så att fordon kan köra där? Vid en ev
fortsättning planerar vi för att grusa infart t v på tomten - och inte t h där det
ligger ett plaströr f n. (Ni eller ngn annan har påbörjat)? Osa med vändande
mejl tack Mvh Ulf Hansson
-Styrelsen tar beslut om att Ulf Hansson får bygga infart med valfri plats. Det
ska utföras på ett fackmannamässigt sätt. Han måste bekosta det helt själv.
7. Vägar:Styrelsen har påmint Peab ang snabelbil, Men nu ser det ut att bli först till
våren.
Kommunen har lagat Fagerlundsvägen.
Conny har på styrelsens uppdrag grävt ner en brunn på Trollstalundsvägen.
Han har även åtgärdat hålet på Stanganvägen.
Snöröjning är beställt. Det blev dock lite dyrare i år.
8. Ekonomi:- Ekonomin är god

9. Grönområden -Styrelsen har underhållit grönområdet vid Trollstavägen.
10. Övriga frågor:- Det har varit inbrott i 3 stycken bilar. (Det är bra om folk anmäler
detta till polisen.)
11. Nästa möte
12. Mötet avslutas
-Mötesordförande tackar mötesdeltagarna och förklarar mötet avslutat

Vid protokollet
Iren Kämpfer

Ordförande
Tomas Jakobsson

Justerare
Kjell Klevinge

…………………………………

…………………………………….

