
Stora Frö Samfällighetsförening PROTOKOLL
Stora Frö 2014-10-27

Styrelsemöte 2014-10-26 på Örtagården.
Närvarande: Bengt Jönsson, Ulf Sturesson, Per-Gunnar Jönsson, Hans-Göran 
Martinsson, Ingemar Friberg, och Sven-Evert Hansen.

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

§2 Ekonomi
Inbetalningskort till andelsägarna kommer att skickas ut inom kort och 
betalningen ska vara föreningen tillhanda den sista november. 

§3 Föregående protokoll
 Fiberkabel till Stora Frö diskuterades. Inget nytt hade hänt. Kontakt 

ska tas med några kunniga personer för att få mer information.
 Problemet med att vägens vatten rinner in på Stora Frö 1:11 

(Bygatan 2) diskuterades. Förslaget från förra styrelsemötet om en 
ACO-drainränna ansågs vara bra. Hans-Göran Martinsson fick i 
uppdrag att höra vad ägaren kan bidra med då det gäller återställande
av tomten med mera. 
Styrelsen beslutar att kostnaden för föreningen får högst vara 
25 000 kr.

 
§4 Konstitution av styrelsen

Ordförande Bengt Jönsson (vald av stämman)
Vice ordförande Ulf Sturesson
Sekreterare Sven-Evert Hansen
Kassör Per-Gunnar Jönsson

Vägsektionen
Hans-Göran Martinsson (sammankallande)
Hans-Åke Wetterberg
Benny Yngvesson

Styrelsen beslutade att ordföranden och kassören tecknar samfälligheten var
för sig.
Dessutom kan styrelsen i sin helhet teckna samfälligheten.

§5 Hastighetsbegränsning i Stora Frö
Stora delar av samfällighetens vägar har bashastigheten dvs. 70 km/h. För 
att kunna gå vidare med stämmans beslut, måste syrelsen få klarhet i vad 
som gäller för samtliga vägar. S-E Hansen fick i uppdrag att kontakta de 
myndigheter, som handlägger ärenden om hastighet på vägarna, för att få 
klarhet i vad som är bestämt för Stora Frö



§6 Skyltarna vid korsningen Dansbanevägen och Mältaregatan
Midsommar 2013 blev skyltarna nerkörda vid en bilolycka. Skyltarna har 
satts upp provisoriskt och vissa är felplacerade. H-G Martinsson fick i 
uppdrag att kontakta Strandnära och återställa skyltarna på rätt plats.

§7 Vägar med statsbidrag
Det är kommunen som ska sköta alla vägars underhåll och snöröjning där 
statsbidrag utgår. Flera av dessa vägar är i dåligt skick. Asfalten krackelerar 
och vägkanter är trasiga. Det finns även ett par broar, som är gamla och 
borde kontrolleras. 
Styrelsen diskuterade hur vi ska agera. Kommunen underhåller många vägar
och de vägar som är sämst åtgärdas först. Därvid kommer inte 
samfällighetens statsbidrag att utnyttjas till våra vägar, eftersom det finns 
många sämre vägar på annat håll. Styrelsen tyckte att det vore idé att 
undersöka vad underhåll och snöröjning skulle kosta samfälligheten. Det är 
kanske ekonomiskt fördelaktigt att överta statsbidraget och själva sköta 
underhåll och snöröjning.
Inga beslut fattades.

§8 Tid för nästa styrelsemöte bestämdes inte. 

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

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


