
Stora Frö Samfällighetsförening  PROTOKOLL 
Stora Frö  
 

Styrelsemöte 2010-06-24 i NTO-lokalen. 
Närvarande: Bengt Jönsson, Sven-Eric Hanberth (tom §6), Allan Engström (from 
§6), Bengt Nilsson, Bertil Jönsson, Per-Inge Karlsson, Ingemar Friberg och 
Sven-Evert Hansen. 
 
§1 Godkännande av kallelse och dagordning 

Kallelsen och dagordningen godkändes. 
Bertil Jönsson valdes att justera protokollet. 
 

§2 Föregående protokoll 
Stämmaprotokollet och konstitutionsprotokollet lades till handlingarna efter 
genomgång. 
  

§3 Ekonomin 
Kassören meddelar att ekonomin är god. 
 

§4 Årsredovisningen 
Årsredovisningen gicks igenom och lades till handlingarna som förslag till 
stämman. 
 

§5 Genomgång av vilka dokument som sa finnas tillgängliga vid stämman 
a) Debiteringslängd med uppgifter om när betalning ska ske ansvaras 

av kassören. 
b) Förvaltningsberättelsen ansvarar ordförande för. 
c) Valberedningens förslag till funktionärer ansvarar Per-Inge Karlsson 

för. 
d) Underhålls och förnyelseplan ansvarar Bertil Jönsson för. 
e) Utgifts- och inkomststat ansvarar kassören för. 
f) Revisionsberättelse från revisorerna. 
 

§6 Vägsektionen 
Bertil Jönsson redovisade vad som gjort under våren. Bland annat har några 
”30-skyltar” har satts upp på Hagaparksvägen. 
Sektionen fick i uppdrag att inventera vilka skyltar som finns uppsatta och 
då speciellt skyltar om ”lämna företräde”. 
 

§7 Riksförbundet Enskilda vägar 
Styrelsen beslutar att ansöka om medlemskap i Riksförbundet Enskilda 
vägar. I medlemskapet ingår en försäkring, som omfattar egendoms- 
ansvars- olycksfalls- och förmögenhetsbrottsförsäkring. 
 

§8 Sandbergen södras asfaltering 
En fråga om vad som ska ske med klagomålen på hur asfalteringen utförts 
diskuterades.  
Styrelsen beslöt att vid nästa asfalteringsarbete av samfällighetens vägar, 
ska en undersökning av markförhållandena ske av experter och om det är 



möjligt, ska tilläggsasfaltering ske. 
 

§9 Nästa möte hålls torsdagen den 1 juli kl.18.30 på Örtagården. 
 

§10 Övriga frågor 
Information: 

a) Scoutdalens samtliga fastighetsägare har accepterat villkoren för 
anslutning till samfälligheten. Lantmäteriet ska skicka ut papper till 
fastighetsägarna. 

b) Fastighetsägarna i Fröbygårda går in som fullvärdiga medlemmar. 
c) En förfrågan från Sandbergens samhällsförening, om övertagande av 

föreningens vägar, hade inkommit. Det gäller Skogsvägen från 
gränsen Stora Frö 16:1/Stora Frö 16:5 till befintlig parkering. Övriga 
vägar ansågs inte fullvärdiga. Ordföranden fick i uppdrag att 
kontakta sekreteraren i Sandbergens samhällsförening för inledande 
diskussionen. 

 
 

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


