
Stora Frö Samfällighetsförening PROTOKOLL
Stora Frö 2017-11-21

Styrelsemöte 2017-11-21 hos H-G Martinsson.
Närvarande: Bengt Jönsson,  Per-Gunnar Jönsson, Hans Göran Martinsson Ingemar 
Friberg, Jörgen Nilsson, Kristian Sturesson, 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
Protokollet lades till handlingarna efter genomgång.
 

§3 Ekonomi
Alla har betalat årsavgiften.

§4 Övertagandet av statsbidraget
Den 14 november var det ett möte angående vilka gator som har statsbidrag 
och hur skicket är på dessa vägar. Närvarande var Jan-Olof Berg från 
Skarpå Konsult, Christina Hysing Borrhed från kommunen och från 
föreningen deltog Bengt Jönsson, HG Martinsson och Jörgen Nilsson.
I stort ansågs vägarna vara bra, men det finns en hel del brister. En 
uppskattning på kostnaden för att åtgärda bristerna gjordes.

§5 Fartdämpningen
Guppet är borttaget tidigare under hösten. Efter utvärdering kan konstateras 
att guppet varit effektivt. Maximala hastigheten över guppet var cirka 
10 km/h, men det gjorde också att accelerationen efter guppet ofta var 
mycket stor. Många har varit negativa på guppets konstruktion och menar 
bl.a. att man bör kunna hålla en hastigheten i närheten av 30 km/h över 
guppet 
Styrelsen beslutar att sätta upp två hinder av annan typ. Bengt Kläppe fick i 
uppdrag att undersöka funktion och pris de olika gupp som kallas 
”Värnamohinder”. 
   

§6 Ansökan om 40 km/h i området
I juni kompletterades ansökan. Därefter har inget hörts.

§7 Sikten på Bygatan
Sikten på Bygatan vid Mörbylånga VVS har åtgärdats genom att planket har
sänkts. Häcken söder om utfarten kommer att klippas senare. Därmed är 
siktproblemet löst.

§8 Trafiken under sommaren
Efter en kort diskussion tycker styrelsen att trafiken fungerat bra under 
sommaren. Under Öland Roots festival har inga stora problem framkommit. 
En liten anmärkning gäller Dansbanevägen söderut, där enstaka bilar har 
parkerat så framkomligheten för stora fordon varit knapp.



§9 Tid för nästa styrelsemöte bestämdes inte.

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

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