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Protokoll fört vid Styrelsemöte i Södra Näs & Nygårds Vägförening 

       måndag 2022-09-19, kl 17.30 hos Anneli Westling 

 

 

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

Finnskog, Thord Gustafson  

 Ersättare: Charlotta Larsson, Gert Snödahl  

 

Frånvarande: Ersättare: Hans Bergqvist , Per Fransson 

 

 

 

1. Mötets öppnande  

Vår ordförande förklarade mötet öppnat och hälsade alla välkomna, speciellt vår 

nya ersättare Charlotta Larsson. 

 

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 

Jonas Finnskog valdes att justera dagens protokoll.  

 

4. Konstituering av styrelsen 

Årsmötet har valt Anneli Westling 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) 

Ordf kommer att träffa vår kontakt på Skanska på fredag för att få igång de av 

årsmötet beslutade vägrenoveringarna. Det finns möjlighet att priset gått ner 

något pga oljeprisets utveckling. 

 

Anders meddelade att del av Trulsa Gata nu var skrapad och grusad.  

 

Med anledning av att årsmötet gett styrelsen i uppdrag att se över utdebiteringen 

inför nästa år beslöts att Anders, Jonas och Gert får i uppdrag att se över samtliga 

vägar och göra en plan för kommande 3-5år. 

 

6. Rapporter och skrivelser 

Emma lyfte frågan om de mail som kommer in via föreningens hemsida. Beslöts 

att Emma skickar dessa vidare till styrelsen och att ordf ansvarar för att besvara 

mailen. 

 

Styrelsen beslöt komplettera skylten vid parkeringen ner mot havet från Maries 

Väg med texten ”Camping och övernattning förbjuden”.  
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7. Övriga frågor  

Lotta fick i uppdrag utreda platser för ev fartgupp på Maries Väg och Anneli 

undersöker kostnaden för dessa. 

 

Styrelsen diskuterade frågan om vissa häckar som borde klippas av 

trafiksäkerhetsskäl. Beslutades att vi alla ska meddela var dessa finns och ordf ta 

fram och skicka ett standardbrev till berörd markägare. 

 

8. Kalendarium 

Nästa möte blir torsdagen den 8 december 18.30 hos Thord på Anders Petters 

Gata 28. Därefter bokades 16 mars hos Anders och 11 maj hos Emma. 

 

9. Mötet avslutades 

Vid pennan:                           Justeringsman:                 Ordf:  

 

 

 

                Thord Gustafson                    Jonas Finnskog Anneli Westling 

 Signerat protokoll finns i pärm 


