
 

   PROTOKOLL 

   STYRELSEMÖTE 

Tid och plats:      2018-01-15 18:30 Equmeniakyrkan i Västra Bodarne 

Närvarande: Henrik O, Lennart Z, Leif T, Liselott B, Kajsa M, Per M och 
John H 

§ 1. Mötets öppnande:  Vägföreningens ordförande Henrik Ohlsson förklarade mötet 
öppnat. 

§ 2. Fastställande av 
dagordning: 

Dagordningen fastställdes 

§ 3. Föregående 
mötesprotokoll: 

Genomgång av föregående styrelseprotokoll som godkändes. 
  

§ 4. Rapporter, 
bygglovsansökningar: 

Ordförande Henrik är kallad till ett möte 16 januari. Sekreterare 
John kommer också att närvara vid mötet med 
Samhällsbyggnadskontoret. Det som ska avhandlas är den Gång- 
och Cykelväg vi Friluftsskolan  

§ 5. Ekonomi: Trafikverket fattar beslut om hur stort ekonomiskt stöd 
föreningen är berättigad till utifrån de vägar som uppfyller 
speciella krav på längd och hur väl de är skötta. Vi är också 
beroende av de vägavgifter som debiteras våra medlemmar. 
Tyvärr så har tre fastighetsägare fortfarande, trots påminnelser 
inte betalt sina avgifter för 2017. Föreningen kommer att begära 
handräckning av Kronofogden i två av dessa ärenden. Den tredje 
en obebyggd tomt ägs av en person som är avflyttad till Danmark 
och avgiftens storlek är 125 kronor. Då indrivningskostnaden 
beräknas till betydligt högre kommer summan inte att drivas in. 

§ 6. Påbörjade 
byggnationer: 

- Sommarhuset med adress Bergsjödalsvägen 5 är nu rivet 
och ett nytt åretrunthus kommer att byggas. Uppmaning 
om att betala slitagesavgift kommer att sändas till ägaren 
av fastigheten. 

- Vid förra styrelsemötet väcktes frågan om även de som 
kompletterar sin fastighet med ett Attefallshus ska 
betala slitageavgift. Mötet beslöt att de inte ska 
debiteras avgiften. 

§ 7. Planerade arbeten: Sandning och snöskottning   
§ 8. Utförda arbeten: Sandning och snöskottning 
§ 9. Övriga frågor: - Frågan har väckts om styrelseprotokollen är betrakta 

som offentliga. Enligt REV är de att betrakta som 
arbetsmaterial och behöver inte offentliggöras 

- För att inte skada våra vägar vid utfart från åkermark 
måste nya påfarter skapas i de fall befintliga inte 



används, eller har för dålig bärighet för dagens tunga 
maskiner.  

- John fick i uppgift att bjuda in vår revisor Mats Kaudern 
till nästa styrelsemöte 

 §10. Kommande möte: 29/1 2018, 18:30 
§ 11. Mötets avslutande: Ordförande förklarade mötet avslutat. 

 

Vid protokollet.    Justeras: 

 
 
John Hedlund     Henrik Ohlsson  
Sekreterare     Ordförande 


