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Protokoll Årsmöte 2011-04-05
•
•

Mötet förklarades öppnat och behörigen utlyst.
Val av mötets ordförande/sekreterare.

Sittande ordförande Sven Hammarberg och sekreterare Camilla Hansson valdes.
•

Val av 2 justeringsmän för protokollet.

Paul Torstensson och Torgil Rundcrantz.
•

Styrelsens och revisorernas berättelser för 2010

Styrelsen har haft ett möte under året, vilket hölls direkt efter årsmötet 2010. För övrigt
har vi haft löpande kontakt.
Material för två nya blomlådor har inköpts. En ny 30-skylt har införskaffats och satts upp,
som ersättning för den som under året stals från sin stolpe vid norra infarten.
Vinterunderhållet har utförts som tidigare genom att Ingvar Sturesson sköter snöröjningen,
samt att Paul Carlsson beställer grusning vid behov. Sopning genomfördes vid påsktid.
Vid årets slut hade föreningen ett saldo på 22 612 kr, vilket gör att styrelsen inte i nuläget
föreslår något avgiftsuttag under 2011.
Revisorerna godkänner efter revision 11-03-28 bokföringen för 2010 utan anmärkning,
och rekommenderar ansvarsfrihet för styrelsen.

•

Ansvarsfrihet för styrelsen för året 2010

Ansvarsfrihet för 2010 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

omval 1 år
omval 1 år
omval 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 i vanlig ordning 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 många barnfamiljer längs Byvägen,
med barn som rör sig vid vägen!
Förare väljer fel utfart
Påpekan om att bilförarna från Fridarp allt oftare väljer att svänga vänster och tar den södra
utfarten. Andelstalen är anpassade efter – och ger rätt till att ta norra dvs närmsta utfarten.
Vägbulor/övr hinder
Diskussion om ytterligare blomlådor, alternativt flyttbara vägbulor. Styrelsen tar på sig att
kontrollera vad det skulle kosta, samt att kontrollera vad servicarna sophämtningen,
skolbussar etc. säger om saken.
Sven sätter ihop de två redan planerade vägbyttorna och placerar dem vid Torgils fastighet,
han sköter dem.
Bidrag
För att kunna få statligt bidrag krävs 1 km väg, vi har ca 850 m.
Kommunalt bidrag togs upp. Vi kontrollerar möjligheterna för detta igen, och om vi eventuellt
då skulle tappa bestämmanderätten över t ex hastighetsbegränsningen.
Hundbajs/hästskit
Påpekan om hundbajs som inte plockas upp längs vägen. (–Frågan gjordes aktuell nyligen då
Byalaget via utskick bad hundägare att plocka upp efter sina hundar.)
Paul Torstensson angående vägens skick.
Vår vägyta är 850* 6 m = 5100 kvm.
Prisuppgifter på den enklaste formen av beläggning kallas försegling. Försegling kan göras av
hela ytan eller delar. Man sprutar på bindemedel, och lägger sedan i makadam.
Försegling: 15 kr per kvm. Hållbarhet 10 år.
Y1B: 25 kr/kvm. Hållbarhet ca 15 år. Bättre beläggning egentligen, inte så halt.
125 000 kr landar det på.
Pauls bedömning är att det inte behöver göras något under 2011, mer än att laga några hål
som finns. Vägen har dock krackelerat ovanligt mycket efter senaste vintern eller senaste två
hårda vintrarna.
Det kan tänkas att vi kan klara 4-5 år till innan ett större arbete behöver göras, vilket kan ge
oss tid till att bygga upp ekonomisk buffert för ändamålet.
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Utestående arbete: Styrelsen har tidigare lovat Stubbarparna en översyn av andelarna, och
styrelsen tar detta med sig för åtgärd under 2011.

•

Avslut av mötet

Meddelande av plats där årsmötes protokollet hålls tillgängligt.

Så snart protokollet är justerat kommer det att finns tillgängligt hos ordföranden och
sekreteraren, och skickas ut via post eller e-post på begäran, samt på följande webbsida:
http://www.ekhaga.se/vagforeningen

Med vänliga hälsningar
Styrelsen.

________________________
Sven Hammarberg
Ordförande

________________________
Camilla Hansson
Sekreterare

Justerat

________________________
Paul Torstensson

________________________
Torgil Rundcrantz
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