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Protokoll fört vid Styrelsemöte i Södra Näs & Nygårds Vägförening 

       Tisdag 2016-08-16, kl 18.30 hos Richard Ask 

 

 

Närvarande: Ledamöter: Richard Ask, Henry Grönnelid, Pernilla Svedberg, Thord 

Gustafson     

 Ersättare: Hans Bergqvist , Annelie Westling 

Frånvarande: Ledamot: Maria Havsol 

 Ersättare: Gert Snödahl, Helena Rydström, Anders Olsson 

 

 

1. Mötets öppnande  

Ordföranden förklarade mötet öppnat. 

 

2. Utskickat förslag till agenda godkändes som dagordning 

Thord Gustafson valdes att föra dagens protokoll. 

 

3. Val av justeringsman, att jämte ordförande justera dagens protokoll 
Henry Grönnelid valdes att justera dagens protokoll.  

 

4. Konstituering av styrelsen 

Årsmötet har valt Richard Ask till föreningens ordförande. 

Pernilla Svedberg valdes till kassör och Thord Gustafson till sekreterare. 

Beslutades att föreningens firma tecknas av ordförande och kassör var och en för 

sig samt övriga styrelseledamöter två i förening.  

 

5. Föregående protokoll (årsmötesprotokollet) 

Ordförande Richard Ask fick uppdraget utreda behov och kostnad för asfaltering 

alt annan beläggning ”längst ned på Nygårdsvägen”. 

 

Angående önskemål om gräsklippning och uppsättande av spegel längst ned på 

Södra Näsvägen undersöker ordf möjligheten att sätta upp spegel och kontaktar 

berörda markägare. 

 

GC-vägen utmed Södra Näsvägen: 

För att få fart på slutförandet ska ordf genomföra förhandling med både 

markägare och kommunen. Vi ska också framföra önskemål att de två 

farthindren på den ej utbyggda delen tas bort tills GC-vägen är klar. 

 

Hans och Thord delar på uppdraget att lägga ut styrelseprotokoll på hemsidan. 

 

Ordf har uppdraget be kommunen se över sikten mot Träslövsläge längst upp i 

kurvan på Södra Näsvägen.   

 

6. Rapporter och skrivelser 

Ett mail från Susanne Lundqvist diskuterades och beslöts lämna utan åtgärd. 

Ordf meddelar. 
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7. Övriga frågor  

Gruset på badplatsen som förslats bort kommer att återbördas och grusning 

kommer att ske under september månad. 

 

Cykelvägen över strandängarna kommer under hösten att iordningsställas som 

grusad väg av kommunen. Ordf uppmanar kommunen att göra många 

genomgångar. 

Hans fixar mail-lista på de berörda markägarna (utmärkta med röd cirkel på 

karta) till kommunen. 

 

Pernilla har styrelsens uppdrag att ordna fakturautskicket med hjälp av lämplig 

leverantör. 

 

8. Kalendarium 

Nästa möte blir torsdagen den 27 oktober 18.30 hos Annelie på Maries Väg 33.  

 

9. Mötet avslutades 

Vid pennan:                           Justeringsman:                 Ordf:  

 

 

 

                Thord Gustafson                    Henry Grönnelid Richard Ask  

 Signerat protokoll finns i pärm 


