Bjärlöv-Harastorp Vägsamfällighet
Bjärlöv GA:1

Närvarande:

Sven Hammarberg, Camilla Hansson, Karl Nilsson, Mårten Persson, Eva Norlin, Anders Svensson,
Fredrik Jakobsson, Margareta och Percy Olsson

Protokoll Årsmöte 2014-04-08
•

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.

Fredrik Jakobsson och Margareta Olsson
•

Styrelsens och revisorernas berättelser för 2012 och 2013

Styrelsen har haft löpande kontakt, för att bl.a. fatta beslut om mindre utlägg. Visst underhåll av
skyltning, vägkanter och blomlådor har utförts.
Vinterunderhållet har utförts som tidigare genom att Ingvar Sturesson skött snöröjningen. Under
vintern 2012-2013 gjordes ett försök att undvika grusningen, av ekonomiska skäl eftersom
grusning och vårsopning innebär stora utgifter. Effekten av grusning varierar också kraftigt,
beroende bl.a. på hur temperaturen skiftar. Styrelsen kommer att vara återhållsam med grusning
även fortsättningsvis, och avser begränsa insatserna till mycket isiga förhållanden.
Vid 2012 års slut hade föreningen ett saldo på 36 335 kr, efter att avgiftsuttag skett under året.
Utgående saldo per den 31/12 2013 var 32 092 kr. Avgiftsuttag brukar normalt ske med tre års
mellanrum, vilket medför att inget uttag planeras under 2014. Det är styrelsens inriktning att ha
viss ekonomisk beredskap för en större renovering av vissa sträckor. Särskilt den del som går
mellan Fridarpsvägens utfart och väg 118 är påfallande sliten på grund av relativt hög belastning.
Exempel på olika underhålls kostnader utifrån fakturor 2012 o 2013:
Snöröjning:
exempel faktura 1: 2362 kr, exempel 2: 1181 kr
Grusning per år:
exempel 1 år: 4700 kr, 3500 kr år två.
Sopning per gång:
senast: 3400 kr
Styrelsen arbetar helt ideellt, och det är ofta svårt att få tid till att bottna ordentligt även i frågor
som anses viktiga. Vi välkomnar därför fler personer till styrelsearbete eller andra frivilliga
insatser.
Revisorernas berättelse lästes upp samt att de godkände bokföringen och rekommenderar
ansvarsfrihet för 2012 samt för 2013
•

Ansvarsfrihet för styrelsen för året 2012 och 2013

Ansvarsfrihet för 2012-2013 beviljades.
•

Framställningar från styrelsen samt motioner från medlemmar

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

Val av styrelse fram till nästa årsmöte

Ordförande
Ledamot
Ledamot
Ledamot
suppleant
suppleant
•

Sven Hammarberg
Fredrik Jakobsson
Camilla Hansson
Paul Carlsson
Eva Norlin
Karl Nilsson

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

Val av revisorer

Omval av Gunnar Dahlbom och Per-Anders Roos på 1 år, tackar vi för.
•

Övrigt –för diskussion och vidare styrelsearbete
o Förslag till tidpunkt för nästa ordinarie årsmöte.
Preliminärt tisdagen 24 mars 2015, kl 18.30.
o

Prisförslag inhämtat från PEAB asfalt vad gäller tre olika nivåer av underhåll av beläggningen.
7 000 kr för lagning av potthålen.
25 000 kr för lagning av potthål samt försegling med Y1B av slitna sträckor, ca 30% av vägen.
120 000 kr för en fullständig nybeläggning av Y1B av hela sträckan.
(priser utan moms)
Vi tar in ytterligare någon offert för jämförelse.

o

Ytterligare farthinder i form av 2 blomlådor till kommer att placeras ut.
Informationsblad kring skötseln av farthindren och vägen runt om kommer ut i alla brevlådor, inte
minst till nytillkomna delägare.
Vi ska dessutom titta på möjligheter till andra typer av farthinder samt ytterligare skyltning.

o

Information delgavs till närvarande kring bidrag. Statligt bidrag kan vi inte få, vägsträckan är för
kort. Ngt kommunalt stöd kan man få, men då mister vi möjlighet att bestämma kring hastighets
skyltning med mera.

o

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!

•

Avslut av mötet
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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

________________________
Fredrik Jakobsson

________________________
Margareta Olsson
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