
Stora Frö Samfällighetsförening PROTOKOLL
Stora Frö

Styrelsemöte 2017-04-20 hos Per-Gunnar Jönsson.
Närvarande: Bengt Jönsson, Ulf Sturesson, Per-Gunnar Jönsson, Hans Göran 
Martinsson, Ingemar Friberg, Jörgen Nilsson, Bengt Kläppe, och Sven-Evert Hansen.

§1 Godkännande av kallelse och dagordning
Kallelsen och dagordningen godkändes.
Ulf Sturesson valdes att justera protokollet.

§2 Föregående protokoll
Protokollet lades till handlingarna efter genomgång.
 

§3 Ekonomi
Ordföranden gick igenom bokslutet som var klart. Den största utgiftsposten 
var vägförbättringar på Dansbanevägen och Mältaregatans anslutning till 
väg 943.

§4 Övertagandet av vägunderhållet från kommunen.
H-G Martinsson presenterade vägkommitténs noggranna utredning av vilka 
årliga underhållsarbeten som behövs och hur stora kostnaderna skulle bli.
Det mesta som görs årligen, har kostnadsberäknats efter att kostnaden för 
varje sak har inhämtats från olika entreprenörer. På så sätt har ganska 
noggranna kostnader kunna göras på exempelvis klippning och hyvling av 
vägkanter, hyvling och grusning av grusvägar. 
Snöröjning och sandning av vägarna är svårare att beräkna då snömängden 
varierar. En uppskattning har gjorts med utgångspunkt från hur det varit de 
senaste åren. 
De vägar vi har statsbidrag på underhålls av kommunen. Statsbidraget är i 
dagsläget strax över 60 000 kr inklusive moms, som kommunen får. Enligt 
den beskrivna kalkylen skulle kostnaden beräknas bli 50 000 kr. Ett snörikt 
år kommer kostnaden att öka. Kostnaden torde ligga mellan 40 000 och 
60 000 kr.
Styrelsen är inriktad på att överta vägunderhållet och beslutar att följande 
ska ske:

 H-G Martinsson ska ta kontakt med kommunen och föreslå en 
oberoende besiktningsman, som kommunen kan godkänna. 
Besiktningsmannen tillsammans med representanter från styrelsen 
och kommunen ska gå igenom tillståndet och vilka åtgärder som 
behöver göras på vägarna, för att de ska vara i ett gott skick vid 
övertagandet. En kostnadsberäkning för att åtgärda brister ska göras. 
Besiktningsmannen ska lämna ett skriftligt besiktningsprotokoll. 

 En förhandlingsgrupp från styrelsen ska med utgångspunkt från 
besiktningsprotokollet komma överens om åtgärder och 
kostnadsfördelningen av dessa med kommunen. 

 Förhandlingsguppen beslutas bestå av Hans-Göran Martinsson, 
Jörgen Nilsson och Bengt Jönsson.

 På senare styrelsemöte kommer styrelsen att fatta beslut om 
övertagandet av vägunderhållet.



§5 Fartdämpningen på Hagaparksvägen
Vecka 17 kommer monteringen och skyltningen att ske.

§6 Hastigheten i Stora Frö
De beslut som finns gällande de lokala trafikföreskrifterna i Mörbylånga 
kommun på länsstyrelsen är inte helt tydliga och de angivna 
hastighetsgränserna till GPS-angivelse stämmer inte.
Styrelsen beslutar att ansöka om att hela området Stora Frö och Haga Park 
ska ha samma hastighetsgräns och sättas till 40 km/h.
H-G Martinsson utses att göra ansökningen.

§7 Stämman
Styrelsen beslutar att stämman ska hållas lördagen den 29 juli kl.10.00 i 
Bylokalen

§8 Tid för nästa styrelsemöte.
Nästa styrelsemöte ska hållas den 27 juni kl.18.00 hos Jörgen.

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

Justering: …………………………… ………………………………..
Bengt Jönsson Ulf Sturesson
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