
Grödby Vägförening www.grodbyvagforening.se

1

Protokoll
Styrelsemöte nr 6 den 31 januari 2018 på Fagerlundsvägen 25, kl 19.00

Deltagare
Agneta Dehlin kassör, Britt Petersson, sekreterare, Tomas Jakobsson och Iren Kämpfer, ledamöter,
Bo Sundin och Curt Juhlin suppleanter.
Frånvarande Stefan Hagelin adjungerad vägfogde.

Dagordning

1 Mötet öppnades
Till ordförande valdes Agneta Dehlin, till sekreterare valdes Britt Petersson och till, att jämte
ordförande justera protokollet, valdes Iren Kämpfer.

3 Dagordningen godkändes.
Genomgång av föregående protokoll.
Protokollet lades till handlingarna.

4 Rapporter/inkomna synpunkter
Ekonomirapport
Föreningen har 94 146 kr just nu i ”kassan”.

Övriga rapporter
Trädfällningsföretaget H2 Trädfällning har frågat om de får använda grönområden för sina
motorsågskurser och då gallra stora träd, ta bort ruttna dåliga träd och rensa sly. Företaget har giltiga
försäkringar för ändamålet och tar hand om trädstammarna. Allt utan kostnad för föreningen.

Fiberdragningen
Svenska Stadsnät gör en genomgång av vägarna, så fort det blir snöfritt, tillsammans med styrelsen.

Detta blir inte slutbesiktning.

5 Lån i Nordea
Kostnaderna för reparation av Fagerlundsvägen och Anderslundsvägen beräknas ligga på mellan
350 000–450 000 kr.
Styrelsen anser att det kommer att behövas ett lån på upp till 300 000 kr för att täcka kostnaderna
under 2018. En höjd andelsavgift med 2–4 kr/andel kan vara ett alternativ för att kunna låna lite mindre.

Styrelsen beslutade att föreslå stämman att
 dels besluta om att ta ett lån hos Nordea på 300 000 kr med en återbetalningstid på fyra år.
 dels höja avgiften med 2–4 kr/andel.

6 Budgetförslag
Styrelsen beslutade godkänna budgeten.

7 Tankar för framtiden
Styrelsen diskuterade den fortsatta sammansättningen av styrelsen och möjligheterna att få
medlemmarnas engagemang för en styrelsepost. Valberedarna börjar arbeta nu med rekrytering.
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8 Årsstämma den 7 mars 2018 i Västerby bygdegård
Senast den 23 februari kommer inbjudan/kallelse att delas ut till alla. Redan nu finns handlingarna till
stämman på hemsidan.

9 Övriga frågor
 Efterlysning - vem bland vägföreningens medlemmar är villig att ta över arbetet med hemsidan?
Hör av er!
 Det saknas en busskur och detta skapar problem med trafiksäkerheten när barnen står i kuren på fel

sida och sedan springer över vägen när bussen kommer. Det är inte riktigt en fråga för
vägföreningen men vi tar ändå kontakt med SL och påpekar detta. Kur behövs på båda sidor om
vägen.

10 Nästa möte
Inga fler styrelsemöten är planerade före stämman.

11 Mötet avslutandes.
Ordförande tackade alla närvarande och förklarade mötet avslutat.

Vid protokollet

……………………………………..
Britt Petersson
sekreterare

Ordförande för mötet

……………………………………..
Agneta Dehlin
kassör

Justerare

………………………………….
Iren Kämpfer
ledamot


