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Protokoll fört vid Styrelsemöte i Södra Näs & Nygårds Vägförening 
       Torsdag 2016-10-27, kl 18.30 hos Annelie Westling 

 
 

Närvarande: Ledamöter: Richard Ask, Henry Grönnelid, Pernilla Svedberg, Maria 
Havsol, Thord Gustafson     

 Ersättare: Gert Snödahl, Annelie Westling, Anders Olsson 
Frånvarande: Ersättare: Hans Bergqvist , Helena Rydström 
 
 
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 
Pernilla Svedberg valdes att justera dagens protokoll.  
 

4. Föregående protokoll (2016-08-16) 
Ordförande Richard Ask redogjorde för kostnad för asfaltering ”längst ned på 
Nygårdsvägen”. Beslutades genomföra åtgärden enligt bif offert. 
 
Angående önskemål om gräsklippning och uppsättande av spegel längst ned på 
Södra Näsvägen beslöts avvakta med detta tills byggnationer på platsen är klara. 
 
GC-vägen utmed Södra Näsvägen: 
Ordf har kontinuerlig kontakt med kommunen och gör allt för att trycka på så 
GC-vägen blir klar så fort som möjligt, ännu finns dock inga besked i frågan. 
Betr farthindren önskar vi dessa ommålade med vit reflexfärg och det är 
fortfarande vårt starka önskemål att de två hindren vid den ej utbyggda delen tas 
bort tills GC-vägen är klar. 
 
Ordf har framfört till kommunen att se över sikten mot Träslövsläge längst upp i 
kurvan på Södra Näsvägen.   

 
5. Rapporter och skrivelser 

Ordf kontaktar kommunen för att reda ut ansvarsfrågan både vad gäller 
påkörningar på farthindren och vägskyltarnas underhåll. 
 
Vår kassör meddelade att avtal om fakturering är skrivet med Visma Collector 
men att de haft vissa problem med vårt underlag. Vi hoppas fakturorna ska kunna 
gå ut inom någon vecka, om inte så sker meddelar kassören övriga styrelsen. 
 
Ordf meddelar att sedvanlig grusning och klippning är genomförd. Arbetet med 
nya cykelvägen över strandängarna fortskrider enligt plan och ser bra ut. Ordf 
fick i uppdrag tillse att anslutningen mot Apelvikshållet blir bra. 
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6. Övriga frågor  
Ordf fick styrelsens uppdrag att beställa vinterunderhållet av Farmartjänst i likhet 
med föregående år. 
 

7. Kalendarium 
Nästa möte blir tisdagen den 28 mars 18.30 hos Ordf.  

 
8. Mötet avslutades 

Vid pennan:                           Justeringsman:                 Ordf:  
 
 
 

                Thord Gustafson                    Pernilla Svedberg Richard Ask  
 Signerat protokoll finns i pärm 
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Södranäs vf  
 
 
 
 
 
 
 

     
 
Anbudsdatum 

    
Vår referens/nr 

  
Handläggare 

 
Direkttelefon 

2016-10-18    #2016 - 13030 - 221101.124  Daniel Bertilsson 010-4493040 

 
Giltigt till och med  

    
Er referens 

   

2016-11-30     
 

   

Södranäs 
Härmed erbjuder vi oss tacksamt att utföra beläggningsarbeten enl nedan: 
 
 

Kod Benämning Mängd Enh à-pris Belopp 
  

0001 Nygårdsvägen     

01 40mm ABT 11 inkl finjustering med 
+/-5cm krossgrus 

550,00 m2 108,00 59 400 

02 Stödremsa med krossgrus 350,00 m1 13,00 4 550 

Summa Nygårdsvägen 63 950 

0002 Svarteskärsvägen     

01 40mm ABT 11 inkl finjustering med 
+/-5cm krossgrus 

500,00 m2 108,00 54 000 

02 Stödremsa med krossgrus 320,00 m1 13,00 4 160 

03 Knackning stenar 2,00 tim 1 600,00 3 200 

Summa Svarteskärsvägen 61 360 

  Moms -25 % - Standard 31 328 
 

Totalt 156 638 
 
 
Lagstadgad mervärdesskatt 25 % ingår 
 
För arbeten gäller AB-04. 
Lagstadgad moms tillkommer med fn 25% på samtliga ápriser. 
 
Beräknad utförandetid 2016 (vid annan utförandetid tillkommer indexuppräkning med E84 index 241 med anbudsmånad som 
basmånad) 
AMA-98 och MR 2002 gäller. 
 
 
 

 Skanska Asfalt och Betong AB 
Post SKANSKA Asfalt o Betong AB 
 Olofstorp 61 
Besök Asfaltverket i Valinge 

 
 
 

Tfn/Fax 010-449 30 70 
Fax  
Orgnr 556793-1638 
Regnr SE556793163801 
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Arbetet förutsätts kunna utföras i 1st maskinetablering under ordinarie arbetstid och beläggningssäsong. 
För en justering av teleskopsbetäckningar tillkommer 255:-/st och lager asfalt. 
Samtliga mängder skall vara reglerbara. 
 
Asfalt och krossmaterial produceras lokalt i Valinge By. Vilket säkrar en god kvalité och ger givetvis en minimal miljöpåverkan, 
pga korta lastbilstransporter. 
 
 
Garantitid  
Garantitid 2 år efter avsänd slutfaktura 
 
Betalningsvillkor 
30 dagar netto 
 

Med vänlig hälsning 
Skanska Asfalt och Betong AB 
 
Daniel Bertilsson 
Produktionschef Beläggning Halland 
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