Bjärlöv-Harastorp Vägsamfällighet
Bjärlöv GA:1
Närvarande:

Paul Carlsson, Sven Hammarberg, Anna Sandin, Jonas Strömbäck, Mona Norberg, Åke
Mattisson, Rickard Johansson, Göran Persson, Karl Nilsson, Eva Norlin, Camilla Hansson,
Mårten Persson

Protokoll Årsmöte 2008-04-02
•

Mötet förklarades öppnat och behörigen utlyst.

•

Val av mötets ordförande/sekreterare.

Camilla Hansson både ordf/sekr.
•

Val av 2 justeringsmän för protokollet.

Sven Hammarberg och Karl Nilsson
•

Styrelsens och revisorernas berättelser för 2007

o Underhåll: Sandning har utförts en gång i vinter av Bjärlövs Grus, och snöröjning
också det en runda, av Ingvar Sturesson. Tack till dem och till Paul som ringt efter
servicen vid behov. Allt fungerade bra, inga klagomål har framförts. Det var milt
vinterväder både i början av 2007 och i slutet , så det har blivit billigt.
Vi har låtit sopa byvägen en gång i sommar.
o Vägskyltar mm: Tidigare saknade (stulna) trafikskyltar har ersatts, och en ny skylt
om Lekande barn har satts upp. Vi har också ordnat sex stycken blomlådor med
godkända reflexer som placerats utmed byvägen. Skötsel av dessa hjälps vi som
bor närmst lådornas placering åt med
o Tidigare Avgiftsuttag: Fortfarande under våren här har påminnelser skickats ut
angående tidigare avgiftsuttag som inte alla betalt. Det är 1680 kr av avgifterna
som inte inkommit tom 2007.
o

•

Ekonomin:. Föreningen har under 2007 haft utgifter på 9181 kr, och fått in
3246,56 genom avgiftsinbetalningar och litet ränta.
Saldot 2007-12-28 blev 14528,46 kr.
Revisorerna har inga anmärkningar på redovisningen, utan godkänner denna.

Ansvarsfrihet för styrelsen för året 2007

Beviljades
•

Framställningar från styrelsen samt motioner från medlemmar

Styrelsen har inget att ta upp, och det har inte inkommit några motioner.
•

Val av styrelse fram till nästa årsmöte

Ordförande
Ledamot-kassör
Ledamot
suppleant
suppleant

Sven Hammarberg
Paul Carlsson
Camilla Hansson
Eva Norlin
Karl Nilsson

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

Val av revisorer

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

Övrigt

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.
Torgil Rundcrantz hälsar att han tycker farthindren är bra (blomlådorna), och att han gärna
skulle vilja ha två till av dem, då många bilförare gasar på emellan hindren.
* Styrelsen och årsmötet var inte emot att diskutera detta vidare. Styrelsen tar det med sig till
kommande arbete.
Gunnar Dahlbom vill nämna att vi boende vid norra utfarten mot 118 bör kontrollera att våra
besökare inte parkerar sina bilar längs vägen mellan farthindren, eftersom större fordon som
tex brandbilar då inte har plats att passera.
Göran Persson, ordförande i vägföreningen för Stubbarp på 5 hushåll tog upp att de önskar
en genomgång av vilka andelstal som gäller för deras fastigheter, säkerställa att vi har samma
uppgifter i föreningen som de har fått fram uppgifter på från beslut 1977.
* Styrelsen ska givetvis göra en kontroll kring detta så att inga felaktigheter föreligger.
Göran önskade också tydligare besked kring vad vägföreningens utgifter går till, t ex vad som
är underhåll och vad som är annat.
* Förklarade att föreningen regelbundet tar ut avgifter för att ha en tillgänglig kassa för
löpande räkningar, och att utgifterna redovisas på årsmötet varje år.
* Styrelsen höll med om att vi utöver det kan utöka informationen på webbsidan litet, vi tar
och tittar på hur det skulle kunna se ut.
•

Avslut av mötet

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/
Meddelande om detta fanns också på kallelsen till detta årsmöte.
Vid pennan
________________________
Camilla Hansson

Justerat

________________________
Sven Hammarberg

________________________
Karl Nilsson
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