Grödby Vägförening

www.grodbyvagforening.se

Protokoll styrelsemöte nr 5
Datum: 2019
Tid: 19.00. 14 November
Plats: Björkhagavägen 10
Närvarande:
Iren Kämpfer, Tomas Jakobsson, Carina Rosenberg och Kjell Klevinge

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: Ola Hägg undrar hur det går med dräneringen vid
brevlådorna på Petterslundsvägen?
-Vi har beställt dränering från Thord och hoppas att han snart kan komma
och fixa dräneringen vid brevlådorna.
7. Vägar

-Snabelbil har varit och lagat och fyllt i de värsta hålen och sprickorna.
-Styrelsen kontaktar kommunen igen. Ang förhöjningarna till brunnarna
-Snöröjning är beställd till i vinter

8. Ekonomi
-Styrelsen tar beslut om inköp av en röjsåg för 10 000kr
-En fastighet har fortfarande inte betalat vägförenings avgiften
9. Grönområden
- Vi Förvaltar grönområden, parkmark inom GA:1 och på kommunens fastighet
Grödby 8:1. I nordöstra delen har det påtalats angrepp av granbarkborre.
Kommunen påtalar i ett mail, att vi måste ta bort dessa träd.
Styrelsen tar beslut om att fälla ca 25 st angripna granar. Utförare blir Östern
Lundkvist

Grödby Vägförening

www.grodbyvagforening.se

Övriga frågor
- Kommunen önskar rutin för att kunna diarieföra handlingar från oss, vilka ska
ligga till grund för fakturering etc. De vill att vi ordnar en rutin för dokument, så
som årsmöten, styrelsemöten att de mailas till kommunstyrelsen för diarieföring:
kommunstyrelsen@nynashamn.se
-Vi ser till att det finns en rutin för att maila över styrelsemöten m.m till
kommunen och även till Heli.
-Skrivelse från Curt Juhlin: Curt undrar om föreningen kan stå för kostnad och
arbete med att fälla några granar vid hans tomtgräns.
-Enligt Lantmäteriet 2013 är det förbud mot avverkning i detta område. Detta
är på grund av fornminne. 0192-12/59 bilaga BE2
10. Nästa möte
11. Mötet avslutas
-Mötesordförande tackar mötesdeltagarna och förklarar mötet avslutat

Vid protokollet
Iren Kämpfer

Ordförande
Tomas Jacobsson

Justerare
Kjell Klevinge

…………………………………

…………………………………….

