Bjärlöv-Harastorp Vägförening
Årsmöte 2002-04-19 kl 19.00 Kronomagasinet
Närvarande:
Radovan Javurek, Camilla Hansson, Anders Svensson

Protokoll
•

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

•

Val av justeringsmän
Anders Svensson och Torgil Rundcrantz i hans frånvaro.

•

Styrelsens och revisorernas berättelser om 2001
Vinterunderhåll: Sandning har utförts av Bjärlövs Grus, och snöröjning av Sturesson.
Tack till dem och till Paul som ringt efter servicen vid behov. Allt har fungerat bra.
2 st nya trafikskyltar har inköpts för utbyte av befintliga slitna skyltar. (680 kr) De kommer att
sättas upp inom kort.
Tidigare har det funnits en punkt angående att kontrollera om det finns möjlighet att få kommunalt
bidrag till vägunderhåll, under det förhållandet att nu skolbussen kör inom.
Detta har inte gjorts under året, utan vi tar det med oss vidare.
Litet påminnelser har behövts angående egen röjning, och röjning vid gatlyktan på backen har inte
gjorts än.
Styrelsen har fått information angående läggningen av vattenledning Ksd-Knislinge, med
tryckstegringsstation på ”skoltomten” bredvid Edvin och Elsa Perssons. Vägbanan kommer inte
att stängas av helt under någon del av arbetet.
Ekonomin
Vid utgången av år 2001 har föreningen 11 003 kr i kassan. Under året har föreningen spenderat
2381 kr , dock har då inte Sturessons räkning för snöröjningen inkommit.
Revisorerna har inga anmärkningar på redovisningen, utan godkänner denna.

•

Ansvarsfrihet för styrelsen
Beviljades

•

Framställningar/förslag från styrelse och medlemmar
Familjen Mårtensson vill nämna att bilar ofta passerar deras sträcka från Torsebrovägen i hög
hastighet –upptill 70 km/tim, innan man börjar sakta ner längre upp i backen.
(Huset är det röda trähuset med nybyggt garage)
De föreslår någon typ av väghinder för att sänka hastigheten. Till exempel vägbula eller dylikt.
Årsmötet tog upp möjliga lösningar, och kom överens om att mer information om lämplig typ av
väghinder, kostnad, rekommenderad placering etc, måste undersökas innan vidare åtgärd.

•

Val av styrelse
Till ny ordförande valdes Camilla Hansson.
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som kassör omvaldes Paul Carlsson.
Omval av Anders Svensson och Axel Underdahl som styrelsesuppleanter.
Sekreterare lämnades vakant.
•

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

•

Övriga frågor
Vi beräknar inte att något uttag av ny avgift behöver tas ut för året 2002.

Familjen Javurek flyttar tillbaka till Kristianstad i maj, och Radovan vill som avgående ordföranden
gärna tacka för samarbetet och önska oss lycka till.

Avslut av mötet

Vid pennan
________________________
Camilla Hansson, ny ordförande

Justerat
________________________
Anders Svensson

________________________
Torgil Rundcrantz
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