Bjärlöv-Harastorp Vägförening
Årsmöte 2001-06-05 kl 19.00 Kronomagasinet
Närvarande:
Radovan Javurek, Paul Carlsson, Camilla Hansson, Torgil Rundcrantz, Anders Svensson

Protokoll
•

Mötets öppnande
Till minne av vår granne Lave Lovén som hastigt gick bort i slutet av maj hölls en tyst minut

•

Val av mötets ordförande respektive sekreterare
Sittande Radovan Javurek och Camilla Hansson valdes.

•

Val av justeringsmän
Torgil Rundcrantz och Anders Svensson

•

Styrelsens och revisorernas berättelser
o Extra underhåll; Skrapning av vägkanter, samt buskröjning har detta år gjorts till en kostnad
av 4191 kr.
Varje medlem i vägföreningen har ombetts att vid behov röja bort vegetation som hänger över
vägen och som kan anses vara ett hinder för trafiken, t ex skolbuss och sopbil. En fri höjd på
3,5 m över vägen har förordats.
Det som återstår vad gäller extra underhåll är att röja undan en del runt gatlyktan uppe på
backen vid skogssträckan. Detta har Per-Anders Roos lovat att ta en titt på.
o

Vinterunderhåll: Sandning har utförts av Bjärlövs Grus, och snöröjning av Sturesson.

o

2 st nya trafikskyltar har inköpts för utbyte av befintliga slitna skyltar. (680 kr)

Ekonomin
o Kassören redogjorde för ekonomin. Vid utgången av år 2000 har föreningen 13 119 kr i
kassan, vilket innebär att ingen avgift för år2001 kommer att behöva tas ut, under normala
förhållanden.
o Revisorerna har inga anmärkningar på redovisningen, utan godkänner denna.
•

Ansvarsfrihet för styrelsen
Beviljades

•

Framställningar/förslag från styrelse och medlemmar
o Styrelsen fick bekräftat att årsmötet ställer sig bakom kravet på att varje tomtägare håller efter
vegetationen längs sin vägsträcka. T ex att fri väghöjd på 3,5 m hålles.
o

Styrelsen önskade få synpunkter av övriga medlemmar om hur vinterunderhållet har fungerat.
-Exemplariskt, blev svaret.

•

Val av styrelse
Omval av ordförande Radovan Javurek, kassör Paul Carlsson och sekreterare Camilla Hansson
Enligt stadgarna ska även 2 st styrelsesuppleanger väljas: Anders Svensson samtyckte, och enligt
förslag kommer Axel Underdahl att tillfrågas.

•

Val av revisorer
Omval av Gunnar Dahlbom och Per-Anders Roos.
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•

Övriga frågor
o Det nämndes att det har blivit mindre buskörning längs vägsträckan, jämfört med för till
exempel 6-7 år sedan. En eller annan kör litet väl fort. Det bor mycket barn i området nu, och
vi vill påminna om att hålla nere farten.
De flesta respekterar dock fartbegränsningen på 30 km, vilket såklart uppskattas!
o

Enligt förslag så tar styrelsen på sig att kontrollera om det numera finns möjlighet att få
kommunalt bidrag till vägunderhållning. Tidigare har det inte det gått, men nu kör t ex
skolbussen mera längs sträckan.

o

Det togs upp att slitage på vägbeläggningen vid svängen ungefär utanför Anders Svenssons
kan göra att det längre fram behöver diskuteras om extra underhåll här. Vi bedömer dock inte
att det kommer att behövas under år 2001.

o

Namnbytet av den asfalterade delen av Fridarpsvägen (mer exakt från 30-skylt till 30-skylt)
till ”Torsebro byväg” som kommunen tidigare aviserat om har ännu inte genomförts.
Ingen ytterligare information har lämnats.

Avslut av mötet

Vid pennan
________________________
Camilla Hansson, sekreterare

Justerat
________________________
Anders Svensson

________________________
Torgil Rundcrantz
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