
Stora Frö Samfällighetsförening  PROTOKOLL 
Stora Frö  
 

Styrelsemöte 2007-06-30 i NTO-lokalen. 
Närvarande: Bengt Jönsson, Sven-Eric Hanberth, Allan Engström, Bengt Nilsson, 
Bertil Jönsson, Clifford Öhman, Per-Inge Karlsson, Bo Henriksson, Sven-Evert 
Hansen och Johannes Palm (§ 3). 
 
§1 Godkännande av kallelse och dagordning 

Kallelsen och dagordningen godkändes. 
 

§2 Justering 
Till justeringsman valdes Bertil Jönsson 
  

§3 Festivalen Öland Roots den 13-14 juli 2007  
Festivalen äger rum på festplatsen.  
Tillsammans med Öland Roots representant Johannes Palm diskuterades hur 
trafikregleringen ska genomföras på bästa sätt. Fordonsparkeringen ska ske 
på ett ställe. Ulf Sturesson har upplåtit mark för detta. 
 

§4 Ölands Roots (fortsättning) 
Styrelsen beslutade enligt förda diskussioner (§3) att följande ska ske: 

 
 

§5 Snöröjning mm 
Klagomål framfördes av Clifford Öhman. Han tycker att snöröjningen av 
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Sandbergen Södras vägar röjs för sent. Dessutom ifrågasatte han om 
asfaltsplanen hade följts vid den gjorda asfalteringen. 
Styrelsen för Haga Södra har ifrågasatt meningen i att delta i 
Samfällighetens styrelsearbete. 
Vägkommittén svarar  

• att snöröjningen sköts av kommunen enligt ett bestämt schema, som 
kommunen bestämt med sina underentreprenörer. Detta kan 
samfälligheten inte påverka.  

• att asfaltplanen varit bestämd sedan länge och följts. T-korsningen 
vid Mältaregatan tillkom efter en motion till förra tinget och 
finansierades genom bidrag, som framkommit i tidigare protokoll, 
och belastade inte Samfällighetens budget. 

Vad gäller styrelsearbetet finns en policy att alla områden bör vara 
representerade. I praktiken väljs styrelsemedlemmarna av stämman, som 
beslutar efter eget fritt val. 
 

§6 Vägsektionens information 
Grusning och hyvling av grusvägarna har gjorts enligt planen. Viss saltning 
har också skett. En del saltning kommer att ske senare. All bearbetning av 
grusvägar är väderberoende. 
  

§7 Hastigheten på Hagaparksvägen 
En skrivelse från en boende på Haga Norra diskuterades. Hastigheten är 
begränsad till 50 km/h och 30 km/h. Många fordon överskrider 
hastighetsgränserna väldigt mycket. 
Samfälligheten kan inte bestämma över åtgärder, men styrelsen beslutar att 
kontakta Vägverket, som ansvarar för statsbidrag för Hagaparksvägen. 
Ordförande fick i uppdrag att svara skribenten muntligt och förklara hur 
ansvarsförhållandena är. 
 

§8 Inför stämman 
Styrelsen gick igenom alla handlingar, som ska finnas klara till stämman.  
 

§9 Ordföranden  
tackade för arbetet under det gångna året och avslutade mötet. 

 
 
Vid protokollet ……………………………………. 
 Sven-Evert Hansen 
 
Justering: …………………………… ……………………………….. 
 Bengt Jönsson Bertil Jönsson 


