
Stora Frö Samfällighetsförening  PROTOKOLL 

Stora Frö 2022-05-19 

 

Styrelsemöte 2022-05-18 Möte i Bylokalen. 
Närvarande: Bengt Jönsson, Per-Gunnar Jönsson, Hans Göran Martinsson, Kristian 

Sturesson, Jörgen Nilsson, Stefan Thörn, Per Nemback, Anders Andersson, Per-Inge 

Karlsson, Henrik Hagen och Sven-Evert Hansen. 

 

§1 Godkännande av kallelse och dagordning 

Kallelsen och dagordningen godkändes. 

Hans-Göran Martinsson valdes att justera protokollet. 

 

§2 Föregående protokoll mm. 

Diskussion om andelar i föreningen gjorde att vi till nästa möte ska 

kontrollera hur många andelar Storafrögården har. Kanske är det rimligt att 

de ska ha fler andelar efter den stora bebyggelsen som skett. 

Valberedningen är inte klar med valet till stämma men väntar svar från 

några personer. 

 

 

§3 Ekonomi 

Ordföranden redogjorde för årsberättelsen och bokslutet. Styrelsen 

godkände båda och skrev under dokumenten. 

Ett förslag till budget för nästa år godkändes också.  

 

 

§4 Antalet suppleanter i styrelsen 

Det finns 9 suppleanter enligt stadgarna. De flesta av dessa är ointresserade 

att delta i styrelsearbetet och finns bara för att uppfylla stadgarnas villkor. 

Efter diskussion beslutade styrelsen föreslå stämman att ändra antalet till tre 

stycken. Då blir det lättare att få personer som är intresserade. 

Stadgeändringar ska beslutas enligt 

§ 22 Stadgar Beslut om ändring av dessa stadgar kan endast 

fattas vid stämman. Sådant beslut är giltigt när det fattas 

antingen av en stämma med minst tre fjärdedelar av samtliga vid 

stämman närvarande röster eller med enkel majoritet av två på 

varandra följande möten. Det första skall vara en ordinarie 

stämma och det andra mötet får hållas tidigast tre månaders 

därefter. 
 

 

§5 Tid och plats för stämman 

Stämman ska hållas lördagen den 31 juli på kl.10.00 på Sandbergens 

festplats. 

 

 

 

 



§6 Vägkommitténs redogjörelse 

Det kom inte så mycket snö, så det behövdes inte skottas så mycket, men 

snöpinnar måste ändå sättas ut och tas bort.  

Ett antal stenar som ligger i ett par vägkorsningar kommer att vitmålas. 

Littorinavägen ska asfalteras den 8 juni 2022 men betalas inte av 

föreningen. 

En förfrågan har inkommit från ägaren till det gamla affärshuset på 

Affärsgatan. Problemet gäller regnvattnet, som inte rinner ner i brunnen 

framför huset, utan rinner in till huset. Vattnet kommer från två fastigheter 

på Affärsgatan och från gatan. Kommunen har slutat rensa brunnen, då den 

ligger på fastigheten.  

Det finns ett annat avloppsrör i närheten som fungerar. En lösning av 

problemet är att ansluta avloppsbrunnen till detta avloppsrör och på det viset 

ta hand om regnvattnet.  

Styrelsen föreslår att i samband med asfalteringsarbeten, som ska göras år 

2023, koppla brunnen till det fungerande avloppsröret och leda vattnet till 

brunnen. Kostnaderna delas, så vägföreningen betalar en tredjedel och de 

två fastighetsägarna betalar resten. 

 

 

§7 Saltning 

Saltning av vägarna ska göras snarast då det är mycket torrt. 

 

§8 Nästa möte 

Inget datum bestäms men kan sammankallas före stämman. 

 

  

 

 

Vid protokollet ……………………………………. 

 Sven-Evert Hansen 

 

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

 Bengt Jönsson Hans-Göran Martinsson 


