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Protokoll fört vid Styrelsemöte i Södra Näs & Nygårds Vägförening 
       Torsdag 2018-03-07, kl 18.30 hos Annelie Westling 

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

4. Föregående protokoll (2017-12-06) 
Ordf meddelade att mötet angående Slättmarksvägen avlöpt så att de 
fastighetsägare som vill ändra vägen själva får söka finansiering för och 
genomföra detta. Vägföreningen har endast underhållsansvaret. 
 
Annelie och Richard rapporterade om arbetet med att finna lämplig APP i syfte 
att motverka skadegörelse, inbrott mm inte gett önskat resultat då det inte finns 
någon som rekommenderas av berörda organisationer. Stöldskyddsföreningen 
rekommenderar istället en utökad grannsamverkan. Beslöts avvakta i ärendet. 
 

5. Underhållsplanen 
Styrelsen utsåg en arbetsgrupp bestående av Richard, Anders och Gert för att 
färdigställa, prioritera och prissätta de mest angelägna åtgärderna inför årsmötet. 
 

6. Rapporter och skrivelser 
Diskuterades ett förslag från J-O Winge om ombyggnad av parkeringsplatsen. 
Ordf fick i uppdrag meddela Winge att detta är en fråga för årsmötet på grund av 
den stora omfattningen av arbetet. 
 
Diskuterades också en fråga om ansvaret för plogning. Styrelsens uppfattning är 
att vägföreningen ansvarar för plogning av vägarna medan fastighetsägarna 
ansvarar för plogningen ut till vägen. 
 
Diskuterades ett förslag till brev från Thord med syftet att uppvakta kommunens 
tjänstemän, politiker och media detta valår för att få klart cykel- och gångvägen, 
få ordning på farthindren och ev ljus på vår huvudgata. Beslöts att alla kan lämna 
synpunkter på brevet till ordf som därefter färdigställer och skickar ut till 
berörda. 
 
Diskuterades förslag Kohallsvägen och färdigställande av vändplats från Sörman 
stugägarförening. Styrelsen beslutade att detta är ett ärende för fastighetsägarna 
alternativt att de kan lägga ett förslag till årsmötet. Ordf meddelar!  
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Ordf fick styrelsens uppdrag att författa ett brev till nästa möte som kan användas 
till de fastighetsägare som gjort stora byggnationer eller på annat sätt orsakat 
skada på våra vägar.  

 
7. Övrigt 

Tyvärr är vi inte nöjda med årets vinterväghållning, framförallt har sandningen 
varit dålig. Detta ska påpekas inför kommande vinter. 
 
Ordf fick styrelsens uppdrag att påbörja arbetet med sedvanlig vårgrusning så att 
detta kan genomföras tidigt i april. 

 
8. Nästa möte 

Nästa möte beslutades till tisdagen den 8/5 18.30 hemma hos Anders 
 

9. Mötet avslutades 
Vid pennan:                           Justeringsman:                 Ordf:  
 
 
 

                Thord Gustafson                    Anders Olsson  Richard Ask  
 Signerat protokoll finns i pärm 


