Rödeby vägförening
Styrelsemöte
Tid

2009-08-06 kl 1800

Plats

Kommunalhuset i Rödeby

Närvarande

Sterne Johannesson ordf. Tony Ramberg sekr. Göran Karlsson kassör,
Stefan Lundin, Sven Erik Faming och Jens Wickholm..

§1

Mötets öppnande
Mötet öppnades av ordföranden.

§2

Förslag till dagordning
Dagordningen godkändes och fastställdes

§3

Föregående mötesprotokoll
Mötesprotokollet från den 9/6-2009 godkändes och lades till
handlingarna.

§4

Skrivelse
Se punkt 7

§5

Rapporter
a) Ordföranden Sterne Johannesson informerade att ägaren till
Bokvägen 6 hade önskemål om att få sin garageinfart och gatans
beläggning anpassad i höjdläge. Ordföranden godkände detta. Arbetet
utförs i samband med övrigt planerat beläggningsarbete.
b) Kassören Göran Karisson meddelade aft fr.o.m. 1/7-2009 är
Rödeby vägförening fullvärdiga medlemmar i REV och därmed gäller
alla försäkringar. Kassören redovisade också resultat och
balansrapport. Beslutades att justera budgeten avseende utgifter for
styrelsearvoden och sammanträdeskostnader. Justeringen beror på att
arbetsgivareavgifter inte var medraknade i budgeten.

§6

Syneförrättning av hål, bulor, ojämnheter och krackeleringar Den
inventering som hade utförts redovisades. Styrelsen var enig om att
fullfölja tidigare fattat beslut om att potthålslagningen utförs av
vägföreningen. Ordförande Sterne Johannesson informerade om att
Lugnadalsvägen samt Sterns vag var i sådant dåligt skick att här
fordrades en diskussion med tekniska förvaltningen.
Beslutades att Sterne Johannesson och Tony Ramberg ska träffa
tekniska förvaltningen angående Lugnadalsvägen och Sterns vag.

§7

Yttrande över hastighet. Förskolan på kemivägen Kommunen har
fått ett förslag från Johannesbergs förskola om sänkning av
hastigheten utanför förskolan till 30 km.
Beslutades att Rödeby vägförening ställer sig positiva till förslagen
hastighetssänkning. Skulle inte detta hjälpa föreslår vägföreningen
hastighetssänkande åtgärder av typen “Torsåsmodellen.”

§8

Kommunens kommande arbete
Beslutades att Sterne Johannesson och Tony Ramberg ska träffa
tekniska förvaltningen angående kommande arbeten, se § 6.

§9

Övriga frågor
Ordförande Sterne Johannesson informerade att vägföreningen enligt
stadgarna ska annonsera om årsmöten i tidningar och på
anslagstavlor. Detta förfaringssatt är dyrt och ineffektivt då
annonsen kan missas av många. Sterne Johannesson föreslog i stallet
direktutskick via posten enligt den modell som Rödebygymnasterna
tillämpar. Detta blir billigare och når ut bättre till medlemmarna.
Beslutades att styrelsen vid nästa årsmöte yrka bifall till ändring av
stadgarna enligt ordförande Sterne Johannessons förslag angående
annonsering.
Övriga frågor som diskuterades var behovet om framtida
utdebiteringar, förslagsvis 400 kr/år och medlem.
Beslutades att styrelsen kalla till extra möte den 4/11-2009 där
medlemmarna inbjuds att fatta beslut i frågan om utdebitering.
I övrigt diskuterades vissa oklarheter om vilka gator som ingår i
vägföreningen. Sterne Johannesson ska med lantmätaren kontrollera
1. vem som ansvarar för fortsättningen av Höglundsvägen.
2. Kvarnforsavägen. Varför är inte de två fastigheterna längst ned
på vägen med i vägföreningen?
3. Vem ansvara for Getabergsvägen, Gråbergsvägen och Magnus
Henrikssons väg?
Avslutningsvis informerade Jens Wickholm styrelsen om
trafiksituationen på sträckan Backvägen Dalvägen med anslutning
till Rv 28. Vägsträckan används i dag som genväg, troligtvis trafik
från kemivägen, som ska ta sig ut till Rv 28. Tyvärr tar trafiken
ingen hänsyn till det uppsatta förbudsmärket om förbjuden
genomfart.
Beslutades att Jens Wickholm skaffa information om Vägverkets
kommande vägplaner för Rv 28 sträckan “rondellen - Uddabygd”och
hur dessa planer i så fall kan styra trafiken bort från sträckan
Backvägen Dalvägen med anslutning Rv 28.
—

§ 10

Avslutning
Ordföranden förklarade sammanträdet avslutat.
Nästa styrelsemöte hålls den 24/9-2009 U. 18.00 i kommunalhuset i
Rödeby.
Vid protokollet
Tony Ramberg, sekr
Justerat

Sterne Johannesson, ordförande

