
Grödby vägförening   www.grödbyvagforening.se
   

Protokoll styrelsemöte nr 1. 2019 

Datum: Tisdag 9 April 2019 
Tid: 19.00  
Plats: Björkhagavägen 10 

Närvarande: 

Iren Kämpfer, Carina Rosenberg och Kjell Klevinge  

 
1. Mötets öppnande 

-Mötet öppnades av Carina 
 

2. Val av ordförande och sekreterare för mötet 
-Ordförande för mötet valdes Carina 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: Annika och Nathan har mejlat ett önskemål om att 

Björkbackens vändplan kommer med på föreningens lista över kommande 
underhållsåtgärder. Anderslundsvägen har en vändplan som också behöver 
underhållas. Stora stenar där som sticker upp, behöver asfalteras. önskemål från 
Carina och Mats. 

-Enl konsulten anser han att det ska vara grus på vändplan. Vi tar med Oss 
Björkbacken på kommande underhållsåtgärder. 

 
7. Reparation av Fagerlundsvägen och Anderslundsvägen.  

-Alla anslutningar till alla tomter måste diskuteras med Peab före reparation av 
vägarna. 

 
 

8. Banklån i Nordea.  
-Rev har sagt upp avtalet med Nordea Men Rev kan vara behjälpliga med goda 
råd. Kjell eller Tomas Tar kontakt med banken när det är dags. 

 
9. Avsätta pengar årligen i en underhålls och förnyelsefond. Hur går vi vidare?  

-Kjell kollar upp detta med Rev. 



 
10. Ersättning för markavtal/fiber  

-(Anna Domus) Enligt henne Väntar de på besiktningsprotokoll från UE samt 
överlämnade markavtal till rätt avdelning som skall ta ärende vidare dvs om 
det ska betalas ut någon ersättning så sköter de det. Så vi får avvakta 
 

11. Olovlig utfyllnad grönområdet. 
-Peter svedberg kollar med bygglov, varför det dröjer. Han ska återkomma 
snarast 

 
12. Sopning av vägar.  

-Tomas har beställt 
 

13. Ekonomi 
- Inväntar protokollet från årsmötet. Innan dess kan kassör inte göra något. 
-Vi inväntar fortfarande protokollet. 
-De som vill ha sina styrelsearvoden ska maila Kjell Klevinge kontouppgifter.  
 

14. Hemsidan uppdatering, ändringar på uppgifter hos skatteverket, m.m vem står för 
föreningen. 

-Iren Mailar uppgifter till Heli angående den nya styrelsen och kollar med 
henne om hon kan koppa ihop mail adress till den nya kassören Kjell 
-Kjell står som kontaktperson på skatteverket.  
-Vi tar ett beslut om att beställa fastighetsdata i början av nästa år. 

  
 

15. Nästa möte 
 

16. Mötet avslutas  
-Mötesordförande tackar mötesdeltagarna och förklarar mötet avslutat 

 
 
Vid protokollet 
Iren Kämpfer 
 
 
 
Ordförande   Justerare 
Carina Rosenberg   Kjell Klevinge 
 
…………………………………  ……………………………………. 
 
 

 
 
 
 



 
 
 
 
 
 


