
Stora Frö Samfällighetsförening PROTOKOLL
Stora Frö

Styrelsemöte 2017-02-06 hos Bengt Jönsson.
Närvarande: Bengt Jönsson, Hans-Göran Martinsson, Benny Yngvesson, Ingemar Friberg, 
Bengt Kläppe, Jörgen Nilsson och Ulf Sturesson.

Jan-Olof Berg från trafikverket var inbjuden för att räta ut en del frågetecken angående 
samfällighetens behörighet till fartdämpande åtgärder samt statsbidrag. Detta gjorde han med 
bravur innan vi öppnade mötet.

§1 Godkännande av kallelse och dagordning
Kallelsen och dagordningen godkändes.
Bengt Jönsson valdes till sekreterare för mötet.
Bengt Kläppe valdes att justera protokollet.

§2 Föregående protokoll
Angående beslutet att anlägga gupp på Hagaparksvägen kommer detta i §4.
Styrelsens skrivelse med information om vikten att anpassa farten efter 
omständigheterna och inte bara efter hastighetsskyltarna har mottagits väl. 
Protokollet lades till handlingarna efter genomgång.
 

§3 Ekonomi
Föreningens kassa ligger för närvarande på 18.500 kr vilket är mindre än 
budgeterat. Detta beror på mer asfaltering och dyrare ombyggnad av 
utfarten av Mältaregatan till väg 136.
Det beslutades att årets styrelsearvoden inte kommer att utbetalas förrän till 
hösten.

§4 Fartdämpning av Hagaparksvägen
Det beslutades att ge Hans-Göran Martinsson och Bengt Kläppe i uppdrag 
att ta fram underlag för ett temporärt farthinder med tillhörande skyltar till 
nästa styrelsemöte. 
Det beslutades att detta temporära farthinder skall vara utsatt från ca halva 
april till ca halva september. 
Efter 2017 skall utvärdering göras för att se om fler av de beslutade 
farthindren skall verkställas.

§5 Fartdämpning av Mältaregatan och Bygatan
Diskuterades över inkommen skrivelse över hastigheterna på Mältaregatan 
och Bygatan.
Efter att skrivelsen kom till styrelsen har åtgärder gjorts med ett antal skyltar
för lekande barn och skolväg. Skrivelsen enligt §2 har också utdelats i byn. 
Inga ytterligare åtgärder beslutades nu.

§6 Statsbidrag
Diskuterades om ett eventuellt övertagande av statsbidragen till föreningen.
En grupp skall arbeta vidare med denna fråga och ha ett delförslag på bordet
till nästa styrelsemöte.
Gruppen består av:
Vägkommittén samt Christian Sturesson



§7 Övriga frågor
Styrelsen anser att det är väldigt många fastighetsägare som inte ser sitt eget
ansvar som fastighetsägare, förälder, uthyrare m. fl. i samband med att det är
en livskraftig by med trafik på vägarna. Vi ser alltför många fastigheter utan
staket och/eller grindar där det är fritt fram för barn, ungdomar och övriga 
att i tanklöshet eller okunskap fritt passera rakt ut i trafiken. Det är också 
många parkerade bilar intill tomterna som orsakar många dödsfällor.
Styrelsen beslutade att sätta ihop en skrivelse med information samt vädjan 
till alla dessa att hjälpa till att göra hela vår by till en trafiksäkrare plats. 
Detta uppdrogs till Sven-Evert Hansen.

§8 Nästa Styrelsemöte
Torsdag 9 mars kl. 18.00 hos Ulf Sturesson

Vid protokollet …………………………………….
Bengt Jönsson

Justering: …………………………………….
Bengt Kläppe
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