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Protokoll fört vid Styrelsemöte i Södra Näs & Nygårds Vägförening 

       Onsdag 2019-09-03, kl 18.30 hos Richard Ask 

 

 

Närvarande: Ledamöter: Richard Ask, Anders Olsson, Roger Andersson, Thord 

Gustafson     

Frånvarande: Ledamot: Annelie Westling 

 Ersättare: Hans Bergqvist , Helena Rydström, Gert Snödahl, Per Fransson 

 

 

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. Konstituering av styrelsen 

Årsmötet har valt Richard Ask till föreningens ordförande. 

Styrelsen beslutade inköpa kassörsfunktionen av Pernilla Svedbergs företag 

Nimo Förvaltning AB. 

Beslutades att föreningens firma tecknas av ordföranden och Pernilla Svedberg 

var och en för sig samt av övriga styrelseledamöter två i förening. 

 

5. Föregående protokoll (årsmötesprotokollet) 

För att intensifiera försöken att få färdigt GC-bana uppdrogs åt Annelie Westling 

att kontakta Lars Nilsson som styrelsen gärna ser åtar sig detta uppdrag. 

 

Frågan om Slättmarksvägen diskuterades. Ordf har talat med berörda 

fastighetsägare. Då det inte är föreningens ansvar att flytta eller bygga vägar 

beslöt styrelsen avvakta utvecklingen. 

 

Trulsa Gata, längst ned, diskuterades. Styrelsen beslöt avvakta med åtgärder tills 

utfarten från fastigheten är färdigställd. 

 

6. Rapporter och skrivelser 
Ordf fick styrelsens uppdrag påbörja planerade arbeten på Maries Väg och 

Petters väg enligt underhållsplanen. 

 

Styrelsen diskuterade också kommande behov varvid Anders Petters Gata 

bedöms stå i tur pga ökad mängd gång- och cykeltrafik och den dåliga 

vattenavrinningen. Ev bör redan nu sättas upp en spegel längst ned i hörnet mot 

strandvägen för att öka säkerheten i kurvan. 

 

7. Övriga frågor  
Sedvanligt vinterunderhåll ordnas av ordf. 
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8. Kalendarium 

Nästa möte blir torsdagen den 28 november 18.30 hos Thord på Anders Petters 

Gata 28.  

 

9. Mötet avslutades 
Vid pennan:                           Justeringsman:                 Ordf:  

 

 

 

                Thord Gustafson                    Anders Olsson  Richard Ask  

 Signerat protokoll finns i pärm 


