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Protokoll fört vid Styrelsemöte i Södra Näs & Nygårds Vägförening 

       Torsdag 2022-05-19, kl 18.00 hemma hos Emma 

 

 

Närvarande: Ledamöter: Annelie Westling, Emma Magnusson, Anders Olsson, Jonas 

Finnskog, Thord Gustafson samt ersättare: Gert Snödahl 

Frånvarande: Ersättare: Helena Rydström, Hans Bergqvist, 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. Föregående protokoll (2022-03-17) 

Anders har satt upp tre skyltar i anslutning till p-platsen nedanför Maries Väg. 

 

5. Årsmötet 

RR och BR för 2021/22 presenterades och godkändes. Ordf fick uppdraget skriva 

verksamhetsberättelse och maila till styrelsen för ev synpunkter. 

Budgetförslaget för 2022/23 godkändes. Styrelsen föreslår oförändrade arvoden. 

Årsmötet beslutades till 17 juli 16.00 på Eliasa Gård, Anders bokar och Thord 

ordnar mötesordförande. 

Styrelsen beslöt föreslå årsmötet renovering/asfaltering av Slättmarksvägen för 

ca 145.000.  I samband med asfalteringen ska vi också ordna liten lagning på 

Nygårdsvägen.   

En motion har inkommit angående Kohallsvägen vilken innebär en bra 

förbättring av vägen inklusive riktig vändplats. Styrelsen bifaller motionen under 

förutsättning att de boende står för halva kostnaden (total kostnad ca 129.000) 

samt att ägaren av fastigheten Träslövs-Näs 1:223 accepterar att häcken och 

stensatt gång flyttas in på den egna fastigheten. 

En motion har också inkommit från Trulsa Gata. Det är nu fastlagt att grusvägen 

är en väg och inte en utfart. Styrelsen avslår motionen men kommer att 

underhålla vägen som övriga grusvägar i området. 

 

6. Övriga frågor 

Styrelsen beslöt köpa in och installera ny spegel Petters Väg/Kohallsvägen. 

Svarteskärsvägen är grusad och hyvlad för god vattenavrinning.  

Styrelsen beslöt tillstyrka byggnation av Attefallshus intill gångvägen på Maries 

Väg. Vi beslöt ta ner skylt ”Motortrafik förbjuden” på Trulsa Gata.  

Ordf informerade om samråd för detaljplan vilken ger förutsättning för 

färdigställande av GC-vägen utmed Södra Näsvägen. Ordf fick uppdraget att 

framföra vikten av färdigställandet av GC-vägen snarast, före byggnationen! 

Anders och Gert fick styrelsens uppdrag att besiktiga de två senaste årens 

vägrenoveringar innan garantitiden går ut. 
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7. Mötet avslutades 

Vid pennan:   Justeringsman:                 Ordf:  

 

 

 

                Thord Gustafson  Anders Olsson                Anneli Westling

  

 Signerat protokoll finns i pärm 


