
Stora Frö Samfällighetsförening  PROTOKOLL 

Stora Frö 2021-06-19 

 

 Styrelsemöte 2021-06-08 och 2021-06-17 på Örtagårdens 

uteservering 

. 
Närvarande: Bengt Jönsson, Ulf Sturesson, Per-Gunnar Jönsson, Hans Göran 

Martinsson, Jörgen Nilsson, Stefan Thörn och Sven-Evert Hansen. Dessutom var 

valberedningens Per-Inge Karlsson och Allan Engström närvarande. 

 

§1 Godkännande av kallelse och dagordning 

Kallelsen och dagordningen godkändes. 

Hans Göran Martinsson valdes att justera protokollet. 

 

§2 Föregående protokoll 

Protokollet lades till handlingarna efter genomgång. 

 

  

§3 Ekonomi  

Ordföranden gick igenom ett förslag på budget för nästkommande 

verksamhetsår och det följande året. Även underhålls och förnyelseplan 

redovisades. Alla godkändes utan anmärkning och ska tas upp på stämman.  

 

 

§4 Stämmans genomförande 

Stämman blir den 31 juli 2021 kl.10.00. På grund av coronapandemin kan 

stämman inte hållas i bylokalen. Styrelsen beslutade att ha stämman 

utomhus på dansbanan, så vi kan följa de instruktioner som gäller. Eftersom 

det är ont om sittplatser kan man ta med sig en egen stol. 

 

 

§5 Vägkommitténs redovisning enligt föregående protokoll 

Vägkommittén redovisade 4 olika lösningar (se bilaga 1) för att hålla ner 

hastigheten.  I första hand gäller det Hagaparksvägen. Under diskussionen 

kom ytterligare två förslag (se Bilaga 2 för det ena).  

För att kunna ta ett så bra beslut som möjligt ville flera styrelsemedlemmar 

se hur de olika lösningarna ser ut i verkligheten. Det var möjligt för de finns 

bland annat i Skogsby och på vägen till golfbanan i Kalmar.  

Frågan bordlades efter beslut och ska återupptas torsdagen den 17 juli. 

 

Mötet upptogs som planerat och då visades även det sista förslaget (se 

Bilaga 3). Efter mycket diskussion fastnade styrelsen för förslaget i bilaga 3. 

Styrelsen beslutade att vägföreningen ska köpa bågar så att två chikaner kan 

sättas upp på Hagaparksvägen så bästa resultat uppnås på hela sträckan där 

hastigheten är begränsad till 30 km/h. Dessutom ska hastigheten kollas och 

se om det visar sig vara nödvändigt med ytterligare en chikan någonstans 

mellan campingplatsen och havet. 

    

  



§6 Övriga frågor 

Ett fåtal av samfällighetens gator har grusbeläggning. Saltning av dessa 

vägbitar ska ske så snart som möjligt. En fråga om siktproblem på Byvägen 

diskuterades. 

 

  Tid för nästa styrelsemöte. 

Bestämdes inte. 

. 

 

Vid protokollet ……………………………………. 

 Sven-Evert Hansen 

 

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

 Bengt Jönsson Hans Göran Martinsson 
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