
Stora Frö Samfällighetsförening PROTOKOLL
Stora Frö

Styrelsemöte 25016-05-14 på Örtagården.
Närvarande: Bengt Jönsson, Ulf Sturesson, Per-Gunnar Jönsson, Hans Göran 
Martinsson, Per-Inge Karlsson, Allan Engström och Sven-Evert Hansen.

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

§2 Föregående protokoll
Protokollet lades till handlingarna efter genomgång.
 

§3 Ekonomi
Bokslutet för förra verksamhetsåret gicks igenom. 
Försäkringens omfattning diskuterades och Per-Gunnar fick i uppdrag att 
kontrollera villkoren. Om medhjälparförsäkringen är otillräcklig ska en 
fullgod sådan tecknas.

§4 Fiberutbyggnaden
Utbyggnaden fortskrider planenligt. Nu har 166 fastigheter anslutit sig. 
Minimikravet 155 fastigheter har alltså gott och väl passerats. Därmed har 
samfälligheten tre anslutningar för fri disposition, för att täcka bland annat 
merkostnader, som uppkommer, utöver samfällighetens ordinarie uppdrag. 

§5 Asfaltering
Gällande asfalteringsplan diskuterades. Önskvärt är att Dansbanevägen 
asfalteras åtminstone mellan dansbanan och fram till Dansbanevägen 23-37 
samt en förlängning av asfalten på norra delen. Vi kan investera ca 
250 000 kr. 
Vägkommittén fick i uppdrag att ta fram åtminstone två offerter till nästa 
möte. Då kan vi ta ett beslut om asfalteringens omfattning.
På norra infarten till byn där stopplikt gäller på Mältaregatan, ska byggas ett
viloplan och viss breddning ska ske. För detta har Trafikverket beviljat ett 
bidrag på 70% av den del som understiger 100 000 kr.
Genvägen, som inte är asfalterad, är i stort behov av åtgärder. Efter 
diskussion beslutade styrelsen att kantskära, hyvla och grusa vägen. 
Vägkommittén fick i uppdrag att beställa arbetet. Sturessons lantbruk kan 
bidra med en dumper för bortforsling av massor.
   

§6 Förberedelse inför stämman
Stämman ska hållas i bylokalen lördagen den 30 juli kl.10.00. Bengt ordnar 
med fika.
 
En motion till stämman hade inkommit från Bengt Kläppe. Motionen gäller 
fartbegränsade åtgärder på Hagaparksvägen samt flyttning och tillägg av fler
30-skyltar.
Efter diskussion beslutar styrelsen föreslå att stämman beslutar:



 Avslå uppsättandet av farthinder
 Komplettera med ny 30-skylt väster om Rudolfs väg 
 Ansöka om flyttning av den östra 30-skylten till öster om 

Berguvsvägen hos Trafikverket.

 Denna skylt sätts upp tillsammans med den 
flyttade 30-skylten.

§7 Övriga frågor
En förfrågan om uppsättning av varningsskylt Lekande barn på Malmgatan, 
Affärsgatan och Mältaregatan hade kommit. Efter diskussion beslutades att 
sätta upp skyltar på lämpliga ställen. Vid bygatans båda ändar bör skylten 
Varning för barn användes och kompletteras med en skylt om skolväg.

§8 Tid för nästa styrelsemöte 2016-06-18 kl.10.00 på Örtagården.

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

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