
Stora Frö Samfällighetsförening  PROTOKOLL 

Stora Frö  

 

Styrelsemöte 2020-03-17 hos Hans Göran Martinsson. 
Närvarande: Bengt Jönsson, Per-Gunnar Jönsson, Hans Göran Martinsson, Benny 

Yngvesson, Per Nemback, Jörgen Nilsson, Bengt Kläppe och Sven-Evert Hansen. 

 

§1 Godkännande av kallelse och dagordning 

Kallelsen och dagordningen godkändes. 

Jörgen Nilsson och Benny Yngvesson valdes att justera protokollet. 

 

§2 Föregående protokoll 

Protokollet lades till handlingarna efter genomgång. 

  

§3 Ekonomi 

Underhållet under våren och sommaren diskuterades. Eftersom det inte varit 

snö mer än en gång under vintern har vi sparat pengar och likviditeten är 

god. 

 

§4 Utvärdering av vägunderhållet under vintern och sommar 

Det har bara hörts positiva omdömen om vägarnas skötsel under vintern.  

Säkerheten vid utfarten från Genvägen till Mältaregatan diskuterades och 

styrelsen beslutade att en skylt ”lämna företräde” ska sättas upp. 

 

Vid många vägkorsningar finns fastigheter, där buskar och andra växter blir 

så höga att sikten skyms. Det är fastighetsägaren som är skyldig att hålla 

efter växtligheten. Styrelsen beslutade att påpeka detta och även ange hur 

det ska se ut. Informationen ska ske både på hemsidan och genom utskick 

till fastighetsägarna med e-post. Sekreteraren fick i uppdrag att göra 

utskicken. 

 

Efter vintern ska vägarna sopas. Vid sopningen har gruset, som använts vid 

halkbekämpningen på vintern, tagits hand om. Styrelsen beslutar att prova 

sopning utåt kanterna utan att ta hand om gruset, på de områden som är 

obebodda. 

 

§5 Slutrapport från vägövertagandet från kommunen 

Det återstår fortfarande en del åtgärder från kommunens sida. När allt är 

åtgärdat och klart kan efterbesiktning av en oberoende besiktningsman ske. 

    

§6 Inför stämman 

Vid föregående års stämma redovisades hastighetsmätningen på 

Affärsgatan. De närboende upplevde att hastigheten sänkts och mätdata 

visade att få körde över gällande hastighetsbegränsning. Ett förslag kom upp 

att pröva om en hastighetsmätare skulle kunna ersätta guppen på 

Hagaparksvägen. 

Styrelsen diskuterade ovanstående förslag men var inte eniga i frågan. 

Styrelsen beslutade att på nytt ta upp frågan på stämman i en motion. 

Vägkommittén fick i uppdrag att lägga fram ett förslag på motionen till 

nästa styrelsemöte. 



 

§7 Övriga frågor 

Inga övriga frågor fanns. 

 

§8 Tid för nästa styrelsemöte 3 juni 2020 hos Per-Gunnar. 

 

 

 

Vid protokollet ……………………………………. 

 Sven-Evert Hansen 

 

Justering: …………………………… ……………………………….. 

 Bengt Jönsson Jörgen Nilsson 

  

  ………………………………… 

   Benny Yngvesson 


