
Stora Frö Samfällighetsförening PROTOKOLL
Stora Frö

Styrelsemöte 2012-05-23 på Örtagården.
Närvarande: Bengt Jönsson, Berit Elander, Bo Johansson, Bertil Jönsson, Hans 
Göran Martinsson, Sven-Evert Hansen och Allan Engström inbjuden från 
valberedningen .

§1 Godkännande av kallelse och dagordning
Kallelsen och dagordningen godkändes.
Hans Göran Martinsson valdes att justera protokollet.

§2 Kallelse och dagordning godkändes.

§3 Föregående protokoll
Protokollet från stämman gicks igenom liksom senaste styrelseprotokollet. 
Minnesanteckningarna, från mötet med deltagare från Haga Södra angående 
asfalteringen av deras vägar, gicks igenom.
Dokumenten lades till handlingarna.

§4 Årsredovisningen
Ordföranden gick igenom resultat- och balansrapporten.
Rapporterna lades till handlingarna.

§5 Asfalteringar
Vägkommittén redogjorde för de anbud som tagits in angående asfaltering 
av diverse vägavsnitt. Bland annat gäller det delar av Haga Södras vägar.
Styrelsen beslutar att anta ett anbud på ca 250 000 kr. Asfalteringen ska ske 
så snart det är möjligt.

§6 Skrivelse angående hastigheten på Malmgatan
Skrivelsen, som skickats in från fastighetsägare på Malmgatan, gäller 
sträckan mellan August Jansgatan och Mältaregatan. Undertecknarna vill att 
hastigheten ska begränsas till 30 km/h och att även farthinder, liknande dem 
som används på Ölandsbron, läggs ut.
Styrelsen beslutar att inbjuda fastighetsägarna till nästa styrelsemöte, som 
ska hållas i bylokalen den 10 juni kl.18.00, för att diskutera 
trafiksituationen.

§7 Skrivelse från Tony Andersson.
Ägarna till fastigheterna på Dansbanevägen 20, 22 och 24 vill att 
Samfälligheten ska överta vägen ner till husen. 
Vid besiktning av vägen visar det sig att den inte är i tillräckligt bra skick 
för att kunna övertas. Om förbättringar görs, enligt anvisningar från 
vägkommittén, kan på ny besiktning för övertagande göras.

§8 Skyltar 
Det finns många olika skyltar uppsatta av företag och andra i Stora Frö. 
Styrelsen har i princip inget emot att skyltar sätts upp, men vill i 



fortsättningen ha information om nya skyltar ska sättas upp. Informationen 
kan lämnas till ordföranden eller vägkommittén.

§9 Inför årsstämman
De handlingar som ska finnas inför stämman gicks igenom. De ska vara 
klara för att kunna offentliggöras tre veckor före stämman.
Styrelsevalet diskuterades med valberedningen. Berit Elander och Bertil 
Jönsson vill inte bli omvalda till styrelsen.

§10 Nästa styrelsemöte
Styrelsen beslutade att nästa styrelsemöte ska hållas måndagen den 10 juni 
kl. 18.00. 

§11 Avslutning
Ordföranden avslutade mötet.

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

Justering: …………………………… ………………………………..
Bengt Jönsson Hans Göran Martinsson
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