
4tora Frö Samfällighetsförening  PROTOKOLL 

Stora Frö 2021-03-24 

 

Styrelsemöte 2021-03-22 med Skype. 
Närvarande: Bengt Jönsson, Ulf Sturesson, Per-Gunnar Jönsson, Hans Göran 

Martinsson, Kristian Sturesson, Per Nemback, Jörgen Nilsson, Stefan Thörn, Bengt 

Kläppe och Sven-Evert Hansen. 

 

§1 Godkännande av kallelse och dagordning 

Kallelsen och dagordningen godkändes. 

Kristian Sturesson valdes att justera protokollet. 

 

§2 Föregående protokoll 

Protokollet lades till handlingarna. 

  

§3 Ekonomi 

Kassören redovisade läget och styrelsen konstaterade att ekonomin är god. 

 

§4 Redovisning av Vägkommittén gällande buskröjning 

På kommitténs senaste möte behandlades bland annat växtligheten vid 

vägar och vägkorsningar. Skrivelse från Vägkommitténs möte: ”På 

samfällighetens stämma 2020 gavs vägsektionen ett uppdrag att se över 

trafiksituationen i området. Det innefattar bland annat sikt- och 

buskröjning. Från och med i år kommer större vikt att läggas vid att 

reglerna för vad som gäller vid tomtgränser mot körbanan samt sikt i 

korsningar följs.  

I gatukorsningar får inga växter vara högre än 80 cm över gatuplanet. 

Detta gäller 10 meter från korsande gata. Den fria höjden över gata skall 

vara 460 cm.  

Området mellan vägbanan och tomtgräns, upp till 2 m från vägbanan, 

skall vara fri från buskar och grenar. 

Ett mejl kommer under våren att skickas ut till samtliga berörda. En tid 

senare kommer en påminnelse att skickas till de som inte vidtagit de 

åtgärder som krävs för att uppfylla ovan nämnda krav. 

I de fall inga åtgärder vidtas av berörd fastighetsägare kommer 

vägsektionen att genomföra erforderlig röjning. Detta kommer då att 

debiteras fastighetsägaren med 250 kr/timme och person. Eventuell 

bortforsling av grenar och buskar debiteras med 200 kr.” 

 

 

§5 Hastighetsmätningar 

Vägkommittén redovisade mätresultaten vid hastighetsmätningar på 

Hagaparksvägen och Affärsgatan. Länkarna visar sammanställningar. 

Affärsgatan: 

http://www.storafrosamfallighetsforening.se/aktuelladata/a.pdf 

Hagaparksvägen: 

http://www.storafrosamfallighetsforening.se/aktuelladata/h.pdf 

 

 

  

http://www.storafrosamfallighetsforening.se/aktuelladata/a.pdf
http://www.storafrosamfallighetsforening.se/aktuelladata/h.pdf


§6 Chikaner på Hagaparksvägen 

Enligt de möjligheter stämman gav vägföreningen föreslår vägkommittén 

att vi ska testa att sätta upp två chikaner på Hagaparksvägen efter 

Berguvsvägen där hastighetsbegränsningen är 30 km/h och en chikan på 

Hagaparksvägen söder om campingplatsens och badplatsens slut. Styrelsen 

beslutar att vägföreningen ska sätta ut chikaner på båda platserna enligt 

regler som finns. 

 

 

§7 Lagning av asfalten på vissa vägar 

Efter besiktning behöver 6 - 7 ställen lagas. Dessutom måste en lagning av 

en asfaltkant på Malmgatan göras. Det kan vara fler skador som upptäcks i 

samband med upptagning av snökäpparna. 

Peab anger att en kostnad med snabellagare är 3000 kr i timmen plus 

mervärdesskatt. Vägkommittén anser att lagning kan ske utan snabellagare 

och därför kan Vägkommittén utföra arbetet till en betydligt lägre kostnad 

§8 Omprövning av bidragsrätt för er enskilda väg   

Trafikverket har begärt omprövning av bidragsrätt samt tillsyn av vår 

enskilda väg under innevarande år. Det gäller vägarnas kondition, 

trafikmängd och åretruntboende mm. Vägsektionen ska gå igenom vägarna 

och eventuellt uppgradera vissa vägar innan svaret skickas. 

 

§9 Fråga om asfaltering 

Det gäller asfaltering på Malmgatan 31–33. Den del som inte är asfalterad 

ägs av Irene och Ulf Sturesson. Därför kan vi inte göra något på denna del. 

Fastighetsägarna kan själva prata med ägarna av vägbiten och komma 

överens om vad som kan göras. Om eller när vägbiten håller tillräcklig 

standard för asfaltering kan Samfälligheten överta skötseln. 

 

  

§10 Extrastämman 

Eftersom det råder stor osäkerhet vad gäller folksamlingar med mera i april 

måste vi skjuta på stämman. Förhoppningsvis ska det vara möjligt att 

genomföra den ordinarie stämman. Styrelsen arbetar för att det ska ske.  

 

 

 

Tid för nästa styrelsemöte bestämdes till den 10 maj kl.18.00. Hur mötet ska ske bestäms vid 

kallelsen till mötet.  

 

 

Vid protokollet ……………………………………. 

 Sven-Evert Hansen 

 

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

 Bengt Jönsson Kristian Sturesson 


