
Stora Frö Samfällighetsförening  PROTOKOLL 
Stora Frö  
 

Styrelsemöte 2012-06-03 hos Bo Johansson. 
Närvarande: Bengt Jönsson, Berit Elander, Bo Johansson, Bengt Nilsson, Bertil 
Jönsson och Sven-Evert Hansen. 
 
§1 Godkännande av kallelse och dagordning 

Kallelsen och dagordningen godkändes. 
Berit Elander valdes att justera protokollet. 
 

§2 Kallelse och dagordning godkändes. 
 

§3 Föregående protokoll 
• Vägföreningens uppdrag att undersöka hur stor en rimlig 

inträdesavgift bör vara för nya fastigheter redovisades. 
Efter diskussion beslutade styrelsen att föreslå stämman, att 
inträdesavgiften för nya fastigheter ska vara den summa, som 
åretruntboende medlemmar betalat för vägunderhåll och 
vägförbättringar under den tid föreningen innehaft vägarna. Detta 
ska gälla från och med år 2013.  
För år 2013 föreslår styrelsen att stämman beslutar att avgiftens 
storlek således blir 13 gånger 500 kr alltså 6500 kr. 
 

• Länstyrelsen avslog styrelsens begäran att få sätta upp en skylt 
”Lämna företräde” i korsningen Litorinavägen – Hagaparksvägen. 
 

• Asfalteringen av Dansbanevägens norra del är klar. 
 

• Styrelseprotokollet lades till handlingarna. 
 

§4 Årsredovisningen 
Ordföranden gick igenom årsredovisningen. 
Styrelsen beslutar att föreslå stämman att avsätta 250 000 kr till 
förnyelsefonden enligt årsredovisningen. 
 

§5 Stämman hålls sista lördagen i juli 
Styrelsen beslutar att stämman ska hållas den 28 juli kl.10.00. 
Sekreteraren skickar ut kallelse med dagordning. 
 

§6 Obebyggda tomter 
Styrelsen beslutar att obebyggda tomter ska ha samma avgift, som gäller för 
en hel andel. Det betyder att avgiften i fortsättningen blir 250 kr även för 
obebyggda tomter. 
 

§7 Bygatan och förnyelseplan 
Bygatans asfalt håller på och krackelerar, så vi behöver lägga på ny asfalt. 
Styrelsen beslutar att kostnadsberäkna asfalteringen av Bygatan. 
Vägkommittén får i uppdrag att förnya den befintliga femårsplanen för 



vägförbättringar. 
 

§8 Haga Södra 
Asfalteringen av Haga Södras vägar har delvis kritiserats. För att komma till 
ett beslut om hanteringen av problemet fick Bengt Jönsson i uppdrag att 
sammankalla ett möte i juni månad med representanter för Haga Södra. 
 

§9 Nytt styrelsemöte 
Vid behov kallas till nytt styrelsemöte före stämman. 
 

§10 Avslutning 
Ordföranden avslutade mötet. 
 

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


