
Grödby vägförening   www.grödbyvagforening.se

   

Protokoll styrelsemöte nr 3 

Datum: 22/9 2022 

Tid: 18.00 

Plats: Björkhagavägen 10 

Närvarande: 

Iren Kämpfer, Carina Rosenberg.  Kjell Klevinge, Tomas Jakobsson och Bo Johnsson

 I 

1. Mötets öppnande 

-Mötet öppnades av  

-Tomas Jakobsson 

  

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:  -Jättebjörnloka. 

Vi har under ca 10 års tid klippt ner det som finns på grönområdet. Ca tre gånger per 

år behövs för att hindra den att blomma. Jag vet inte om bilderna kan belysa hur det ser 

ut men området ligger utanför vår tomt mot grönområdet och mot Gyllings. Så ännu 

inget på vår tomt. Det är en massa ris och sly där så det är lite svårt att på bra bilder. 

Det finns regler hur man tar hand om Björnloka så jag bifogar en länk till kommunen 

om detta, bla om ansvarsfrågan. Vi kommer kanske inte att orka hålla efter dem mer. 

Vi gör ett försök nu för några är i blom och måste bort nu. De som kommit upp nu har 

växt upp sedan i vårat. De är otroligt livskraftiga och giftiga. Det finns även Björnloka 

hos Rebecca och Christoffer på Fagerlundsvägen 16 mitt emot oss. De har den i 

trädgården och tar bort den så fort den kommer upp. Den kan ju finnas på fler ställen 

Bästa hälsningar 

Britt 

- Styrelsen håller koll på jättebjörnlokan och åtgärdar det våren 2023. 

 

 



7. Vägar:         -Kommunen har varit och tittat på brunnarna vid gamla pumpstationen

           -Styrelsen tar ett beslut om att inskaffa parkeringsförbuds skylt vid                

vändplanen på Stanganvägen                                                                                          

-Styrelsen tar in  offert för de sämsta vägavsnitten.                                                                         

- Ordförande tar kontakt med Conny angående snöplogning.  

             

8. Ekonomi: - Betalning av vägavgifter m.m. Det är fortfarande en som inte har betalat. 

-Visma förening kommer att utgå. Planen är att till årsskiftet 23/24 byta 

system till Visma ekonomisystem. 

 

9. Grönområden. Inför städdagen Samling vid lekparken.  Information om arbete som 

ska utföras, sker på plats 

 

10. Övriga frågor: Norr Rangsta 1:19 vill bli avgiftsbefriad. Tas upp på nästa årsmöte. 

 

11. Nästa möte 

 

12. Mötet avslutas  

-Mötesordförande tackar mötesdeltagarna och förklarar mötet avslutat 

 

 

Vid protokollet 

Iren Kämpfer 

 

 

 

Ordförande   Justerare 

Tomas Jakobsson   Kjell Klevinge 

 

…………………………………  ……………………………………. 

 

 

 
 

 

 

  

 

 

 

 

 


