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Styrelsemöte 2021-08-26. 
Närvarande: Bengt Jönsson, Ulf Sturesson, Per-Gunnar Jönsson, Hans Göran 

Martinsson, Kristian Sturesson, Jörgen Nilsson, Stefan Thörn, Lena Sundin, Per-Inge 

Karlsson, Tommy Berggren, Anders Eklund, Henrik Hagen och Sven-Evert Hansen. 

 

  Godkännande av kallelse och dagordning 

Kallelsen och dagordningen godkändes. 

Per-Inge Karlsson valdes att justera protokollet. 

 

§2 Konstitution av styrelsen 

Fölande valdes: 

Vice ordförande: Ulf Sturesson 

Kassör: Per-Gunnar Jönsson 

Sekreterare: Sven-Evert Hansen 

Vägkommitté: Hans Göran Martinsson (sammankallande) Kristian 

Sturesson, Jörgen Nilsson, Stefan Thörn och Anders Eklund. 

 

§3 Föregående protokoll 

Inga kommentarer fanns, så det lades till handlingarna. 

 

§4 Ekonomi 

En kort redovisning av ekonomin gjordes. Fakturor på medlemsavgiften har 

skickats ut och några har redan betalat. 

 

§5 Vägkommittén  

Hans Göran Martinsson redogjorde för kommitténs arbete. 

Efter att ha lämnat en deklaration över våra vägars skick, längd och 

trafikintensitet, berättade han att det hade det kommit en representant från 

trafikverket för att syna vägarna och mäta dess längder, vilket gav ett något 

högre statsbidrag än tidigare. 

Efter de utskick som gjorts om siktröjning vid våra vägar (vilket 

hörsammats av en stor del av våra medlemmar) har vägkommittén fått göra 

en del egna insatser. Till hjälp har bl.a. inköpts en röjsåg, som ska 

kompletteras med erforderliga skydd. 

Trafikmätningen visar på hög intensitet under sommaren. 

Vid Hagaparksvägen växer en del höga träd med nedhängande grenar, som 

ska tas bort. På grund av höjden ska ett företag utföra jobbet. Offert ska tas 

in. 

    

  



§6 Framtiden för styrelsen och dess arbete 

Vid nästa stämma år 2022 funderar många av styrelsens medlemmar av 

olika anledningar att avgå. Totalt är det 6 stycken.  

Vid diskussionen om det problem som skulle uppstå, var alla överens om att 

hjälpa valberedningen att få tag i intresserade personer.  

Vid nästa styrelsemöte bör eventuella kandidater delta i mötet för att få 

information och se vad det hela handlar om. Då får vi också bestämma 

vidare lämpliga åtgärder. 

 

§7 Övriga frågor 

Det är många fastigheter som bytt ägare under det senaste året. Det är inte 

alltid som de nya ägarna vet att de också blir medlemmar och delägare i 

vägnätet i Stora Frö.  

Kassören, sekreteraren och Henrik Hagen fick i uppdrag att till nästa möte 

komma med förslag att informera de nya fastighetsägarna om medlemskapet 

och hälsa dem välkomna.  

 

§8 Nästa möte 

Preliminärt blir nästa möte i Bylokalen den 6 oktober kl. 18.00. 

Även till detta möte kallas suppleanter och valberedning. 

 

 

 

Vid protokollet ……………………………………. 

 Sven-Evert Hansen 

 

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

 Bengt Jönsson Per-Inge Karlsson  

  (ersätter Per Nemback) 


