
 Stora Frö Samfällighetsförening PROTOKOLL
Stora Frö

Styrelsemöte 2016-02-13 hos Ölands Örtagård.
Närvarande: Bengt Jönsson, Per-Gunnar Jönsson, Hans Göran Martinsson, Ingemar 
Friberg, Bengt Kläppe, Ove Karlesand och Sven-Evert Hansen.

§1 Godkännande av kallelse och dagordning
Kallelsen och dagordningen godkändes.
Per-Gunnar Jönsson valdes att justera protokollet.

§2 Föregående protokoll
Styrelsen gick igenom protokollet utan kommentarer. Protokollet lades till 
handlingarna.
 

§3 Ekonomi
Föreningens ekonomi är god och inga större utgifter finns för närvarande.

§4 Genomgång av asfaltsplanen
 Nuvarande plan över asfalteringsarbeten bör ses över. Vägsektionen 

fick i uppdrag att se över vägarna och föreslå en prioritering av 
kommande asfaltarbete till nästa styrelsemöte.

 Mältaregatan behöver breddas och höjas i korsningen mellan 
Mältaregatan och Väg 943, så det blir ett viloplan att stanna på, inför
utfarten på Väg 943. Detta projekt kan få 70% i bidrag från 
Trafikverket. Styrelsen beslutar att genomföra breddningen och 
viloplanet om bidraget på 70% utgår. Vägsektionen ansöker om 
bidrag hos Trafikverket.

 En förfrågan om asfaltering av vägen in till Sturessons Lantbruk från
Bygatan hade inkommit från närboende. Denna väg tillhör inte 
vägföreningen utan tillhör Ulf och Irene Sturesson.
Styrelsen beslutar att ordförande eller vägsektionen pratar med Ulf 
Sturesson om framtida vägförändringar.

§5 Fiberutbyggnaden
Vägföreningen har avtal med Eltel gällande byggnationen och Zitius 
gällande tjänster för användningen av fibern. Byggnationen kommer att 
starta så snart som möjligt dock senast den 29 februari, om inte vädret sätter 
hinder i vägen. Arbetet ska avslutas inom 4 månader.
Idag är det 163 fastigheter som anmält sig för inkoppling av fiber. 
Styrelsen beslutar att fakturor på 18 900 kr ska skickas ut till 
fastighetsägarna snarast och betalningen ska vara föreningen tillhanda senast
den 31 mars.
Styrelsen beslutar också, att sekreteraren ska lägga ut information med 
preliminär tidsplan på hemsidan (storafrosamfallighetsforening.se).

§6 Tid för nästa styrelsemöte bestämdes till månadsskiftet april-maj.

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

Justering: …………………………… ………………………………..
Bengt Jönsson Per-Gunnar Jönsson


