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Stora Frö Samfällighetsförening  PROTOKOLL 
Stora Frö  
 

Styrelsemöte 2011-08-10 på Örtagården. 
Närvarande: Bengt Jönsson, Berit Elander, Bo Johansson, Bengt Nilsson, Bertil Jönsson, PerInge 
Karlsson och Sven-Evert Hansen. 
 
§1 Godkännande av kallelse och dagordning 

Kallelsen och dagordningen godkändes. 
Bo Johansson valdes att justera protokollet. 

§2 Ekonomi 
Orföranden informerade om hur stora våra likvida medel är: 
 393 000:-  på sparandekonto 
 20 000:-  på användarkonto 
 16 000:-  på Plusgirot 
Inträdesavgiften för Scoutdalens fastigheter kommer att faktureras inom kort. Kassören (se 
§3) fick i uppdrag att avsluta kontot hos Plusgirot enligt stämmans beslut. 
Inträdesavgiftens storlek diskuterades. Vägsektionen fick i uppdrag att undersöka vad en 
rimlig nivå bör vara på inträdesavgiften. 
  

§3 Konstitution av styrelsen 
Ordförande: Bengt Jönsson som är vald av stämman. 
Vice ordförande: Ulf Sturesson 
Sekreterare: Sven-Evert Hansen 
Kassör: Bo Johansson 
Styrelsen beslutade att ordföranden och kassören tecknar samfälligheten var för sig. 
Dessutom kan styrelsen i sin helhet teckna samfälligheten. 
 

§4 Vägmärken 
Vägsektionen meddelade att 2 återvändsskyltar och en hastighetsskylt (50 km/h) blivit 
uppsatta i Scoutdalen. 
Cykelleden mot Färjestaden går genom korsningen Hagaparksvägen – Litorinavägen. 
Förutom buskröjning för bättre sikt, anser styrelsen att en skylt ”Lämna företräde” bör sättas 
upp på Litorinavägen. Vägsektionen fick i uppdrag att tala med kommunen om detta. 
 

§5 Förnyelseplanen 
Vägsektionen har begärt in offert på asfalteringen av Dansbanevägen från Skogsvägen till de
första fastigheterna på höger hand på Dansbanevägen. Styrelsen diskuterade Skogsvägen 1-
11 som också borde asfalteras på samma gång.  
Styrelsen beslutar ge vägföreningen i uppdrag att, om kostnaderna för arbetet med 
ovanstående två vägar håller sig inomföreskrivet belopp på 175 000 kr, beställa arbetet. 
I samband med att ovanstående arbete genomförs, beslutar styrelsen att låta de experter på 
vägförbättringar, som deltar i arbetet, även ge förslag och offert på åtgärder för att få 
Kottevägen och Barkvägen utförda enligt önskemål från ägarna till berörda fastigheter. 
 

§6 Tid för nästa styrelsemöte bestämdes inte  
 

§7 Ordföranden avslutade mötet. 
 
 
 



  2(2) 

Vid protokollet ……………………………………. 
 Sven-Evert Hansen 
 

Justering: …………………………… ……………………………….. 
 Bengt Jönsson Bo Johansson 


