Bjärlöv-Harastorp Vägsamfällighet
Bjärlöv GA:1
Närvarande:

Mårten Persson, Anders Svensson, Karl Nilsson, Sven Hammarberg, Rickard Johansson,
Paul Carlsson, Per-Göran Persson, Eva Norlin, Niklas Fagerström och Camilla Hanssson

OBS – Digital KOPIA, ej det signerade originalet
Protokoll Årsmöte 2007-06-25
•

Mötet förklarades öppnat och behörigen utlyst.

•

Val av mötets ordförande/sekreterare.

Camilla Hansson
•

Val av 2 justeringsmän för protokollet.

Sven Hammarberg och Karl Nilsson
•

Styrelsens och revisorernas berättelser för 2006

o Vinterunderhåll: Sandning har utförts av Bjärlövs Grus, och snöröjning av Ingvar
Sturesson. Tack till dem och till Paul som ringt efter servicen vid behov. Allt
fungerade bra, inga klagomål har framförts. Vi hade en mild vinter så det var inga
större problem.
o Vägskyltar: Två vägskyltar stals 2005 från stolpen vid Fridarpsvägens utfart på
Torsebro Byväg. En ’Motortrafik förbjuden’ och en textskylt ’Gäller ej behörig
trafik’. Dessa har inte ersatts ännu.
o Avgiftsuttag: På medlemsmöte överenskoms att intervallet mellan tidigare års
avgiftsuttag varit alldeles för långt, och att det är rimligare att hålla detta
regelbundet på var tredje år. Skulle det inte finnas samma behov av att tillföra
medel efter nästa treårsperiod, så justerar vi givetvis därefter.
Vi hade stort behov av avgiftsuttag för året 2006 på grund av underhållskostnader
under 2005, varför vi genomförde avgiftsuttag på 300 kr per andel. Tidigare
avgifter har tagits ut 2003 och dessförinnan 1996.
Alla har inte betalt sin andel ännu, vilket ska följas upp.
o
•

Ekonomin: alla tog del av kassörens/revisorernas berättelse.
Revisorerna har inga anmärkningar på redovisningen, utan godkänner denna.

Ansvarsfrihet för styrelsen för året 2006

Beviljades
•

Val av styrelse fram till nästa årsmöte

Ordförande
Ledamot-kassör
Ledamot
suppleant
suppleant
•

Camilla Hansson
Paul Carlsson
Sven Hammarberg
Eva Norlin
Karl Nilsson

omval 1 år
omval 1 år
nyval 1 år
omval 1 år
nyval 1 år

Val av revisorer

Omval av Gunnar Dahlbom och Per-Anders Roos på 1 år
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•

Övriga frågor
o Röjning: Behovet av röjning av buskage längs byvägen togs upp. Styrelsen har

nyligen beslutat att skicka ut en uppmaning till röjning till alla andelsägare längs
Torsebro Byväg med önskemål om att det är klart till sista augusti.
o

Farthållningen: Vi vill påminna alla om att hålla hastighetsbegränsningen längs

Torsebro Byväg på 30 km/tim! Bitvis körs det rejält fort, bla på raksträckan
(backen) samt sträckan mellan 118 och Fridarps-infarten. Vi vill påpeka att det
finns flera nya barnfamiljer längs byvägen numera.
o Åtgärder ang farthållningen: Vi ordnar det så att vägen får mer känsla av Byväg
genom att sätta ut blomlådor med tydlig reflexmarkering.
 6 st blombyttor placeras ut ungefärligt vid bägge ändar av sträckan samt på
mitten. Sven och Palle tar fram ”byttor/lådor”, och de fastighetsägare som
har en blomlåda utanför sitt hjälper till att sköta dem.
 Tidningsbärarna samt skolbussen bör sägas till att följa hastighetsbegränsningen. Eva ringer dem.
•

Meddelande av plats där årsmötes protokollet hålls tillgängligt.

Protokollet finns tillgängligt hos ordföranden, samt på avsedd webb-sida på internet.
Protokollet skickas också ut via post eller e-post på begäran.
webb adress: http://web.telia.com/~u53801554/
•

Avslut av mötet

Vid pennan
________________________
Camilla Hansson, ordförande

Justerat
________________________
Sven Hammarberg

________________________
Karl Nilsson

Ordf. Camilla Hansson | Torsebro Byväg 227, 291 94 Kristianstad | e-post: 73289@telia.com
tfn hem: 044-732 89 | mobil: 0708-388 901

