
Stora Frö Samfällighetsförening PROTOKOLL
Stora Frö

Styrelsemöte 2017-03-10 hos Ulf Sturesson.
Närvarande: Bengt Jönsson, Ulf Sturesson, Per-Gunnar Jönsson, Hans Göran 
Martinsson, Benny Yngvesson , Jörgen Nilsson, Ove Karlesand, Bengt Kläppe och 
Sven-Evert Hansen.

§1 Godkännande av kallelse och dagordning
Kallelsen och dagordningen godkändes.
Jörgen Nilsson valdes att justera protokollet.

§2 Föregående protokoll
Efter genomgång av protokollet lades det till handlingarna.
 

§3 Ekonomi
Ordföranden gick igenom utläggen för asfaltering och vägförbättringar. 
Likviditeten är oförändrad sedan föregående styrelsemöte. 

§4 Fartdämpning på Hagaparksvägen
Ett farthinder har köpts. Det är en tjock gummidämpning, som ska ligga 
över hela vägen. Dessutom är varningsskyltar om gupp inköpta.
I mitten av april ska vägsektionen sätta upp gupp och skyltar.
Efter säsongen ska en utvärdering göras.

§5 Övertagande av statsbidrag från kommunen
Enligt ett protokoll från stämman 2015 fick styrelsen följande uppdrag: 
”Samfälligheten beslutade att styrelsen skulle göra en mycket noggrann 
kalkyl över kostnaderna och se tillbaka några år för att se hur stora 
kostnaderna är i genomsnitt under ett år. Styrelsen kan sedan fatta ett 
beslut efter vad som framkommit i undersökningen.”
Vägsektionen lämnade fram en noggrann kalkyl över vad ett övertagande 
skulle innebära. En genomgång av kalkylen gjordes av H-G  Martinsson och
en del punkter diskuterades. Bland annat blir der svårt att uppskatta 
kostnaden för snöröjning och sandning. En genomsnittskostnad är gjord. 
Styrelsen bedömde att denna var rimlig. 
Vid ett övertagande bedömer styrelsen att de tre medlemmarna i 
vägsektionen borde utökas med 1 eller 2 personer, eftersom det blir en del 
merarbete för vägsektionen. De kan lämpligen väljas på stämman. 

Styrelsen beslutade att vägsektionen till näste styrelsemöte ska ta in offerter 
från entreprenörer för snöröjning, vägskrapning, sandning, sopning mm. för 
att få en mer noggrann bild av kostnaderna. Dessutom ska några mindre 
justeringar göras på kalkylen..
Stämman beslutade också att ge valberedningen i uppdrag att förslå en eller 
två personer till vägsektionen utöver de som sitter i styrelsen.

§6 Skrivelse till fastighetsägarna om trafiksäkerhet
Skrivelsen som beslutades på föregående styrelsemöte presenterades. 



Styrelsen beslutade att den ska läggas upp på hemsidan under Aktuellt och 
sändas ut till alla, som vi har e-postadresser till. Även den första skrivelsen 
om trafiksäkerhet ska läggas upp på hemsidan och skickas med i utskickat.
S-E Hansen fick i uppdrag att göra detta i samarbete med P-G Jönsson.

§7 Övriga frågor
Inga frågor förekom.

§8 Tid för nästa styrelsemöte
Nästa styrelsemöte ska hållas torsdagen den 20 april kl.18.00 hos 
P.G. Jönsson

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

Justering: …………………………… ………………………………..
Bengt Jönsson Jörgen Nilsson
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