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Protokoll fört vid Styrelsemöte i Södra Näs & Nygårds Vägförening 
       Onsdag 2017-12-06, kl 18.30 hos Thord Gustafson 

 
Närvarande: Ledamöter: Richard Ask, Maria Havsol, Anders Olsson, Thord Gustafson     
 Ersättare: Annelie Westling  
Frånvarande: Ledamot: Henry Grönnelid 
 Ersättare: Hans Bergqvist, Helena Rydström, Gert Snödahl 
 
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 
Maria Havsol valdes att justera dagens protokoll.  
 

4. Föregående protokoll (2017-09-13) 
Önskemålet om enhetstaxa är återkallat och ärendet avslutat. 
 
Richard och Anders rapporterade från arbetet med nya underhållsplanen. 
Inventeringen av våra vägar är avslutad och dokumenterad (bifogas). Även foton 
är tagna och dessa finns hos ordf. Återstår att prioritera åtgärdsbehovet och 
prissätta ett antal av de mest angelägna.  
 
Arbetet med att finna lämplig ”APP” för att motverka skadegörelse, inbrott mm 
pågår och styrelsen är mycket positiv till detta projekt. 
 
Höstgrusning av vägkanter är gjort av Grimeton och vägunderhållet fungerar väl 
så här långt. 

 
5. Rapporter och skrivelser 

Ordf meddelar att Lantmäteriet kallat till möte gällande Slättmarksvägen. 
Föreningens ställningstagande är att berörda markägare ska stå för samtliga 
kostnader. 
 
Ordf meddelar att Lantmäteriet erbjudit oss hjälp med att få alla 
fastighetsbeteckningar korrekta i vårt register. 
 

6. Övriga frågor  
Ordf fick styrelsens uppdrag att per brev uppmana två fastighetsägare där det 
nyligen byggts att återställa vägen. 
 

7. Kalendarium 
Nästa möte blir onsdagen den 7 mars 18.30 hos Anneli Westling.  

 
8. Mötet avslutades 

 
                  Thord Gustafson                Maria Havsol               Richard Ask 
 Signerat protokoll finns i pärm 



 
 
 
 
Inventering av vägar  17 09 14   Anders och Richard 
 
Ny asfalt: 
Gamla vägen 
Trulsa gata nederst 
Slättmarksvägen slut 
SödraNäsv - Mössviksv korsning 
Sylasviksv vändplats 
( Nygårdsvägen längst ner sättningar ) 
 
Hagmarksvägen kraftig sprickbildning 
Olas gata, första sträcka      " 
Pettersväg  ( bla sprickbildning) bygge 
 
 
 
Grus kanter: 
Gärdesvägen kant 
Petters väg kanter 
Slättmarksvägen håla backen 
Marbovägen vändplats 
Hagmarks vägen östra del 
Maries väg kurva 
Maries väg 40 håla 
Anders-Petters gata vänd plats 
Hulviks vägen 
Svartskärs vägen 
 
Skylt felsatt Sjögårdsvägen-Fordonstrafik förbjuden 
 
 
 
Grenar över vägen. 
Trulsa gata 8 
Maries väg 36 
Marbo vägen 2 
Hagmarks vägen 
Parkeringen Mössviksv - Sylasviksv 
Hagmarks vägen 32 
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