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BJÖRKLINGE VÄGFÖRENING  PROTOKOLL 
Sammanträdesdatum  
130325 
 
 

 
Art:    Ordinarie styrelse inkl suppleanter. 

  
Plats:    Föreningslokalen, Ramsjö backe. 
 
Tid:    18.30 – 20.00 
 
Närvarande:    Anders Björkman    Ordinarie    
    Peter Bäckström  
      Göran Jakobsson  
     
     Bo Eriksson  Suppleant 
     Roger Larsson 
     Åke Westling 
    

       
§  1.  Öppnande,   Sammanträdet öppnades och alla hälsades 

dagordning.  välkomna. Föreslagen dagordning presenterades  
 och godkändes. 

 
§  2.  Val av ord-  Anders Björkman valdes till ordförande för detta     
         förande.  sammanträde. 
 
§  3.  Val av juster-  Åke Westling valdes att vara justeringsman för      
         ingsman.  detta sammanträde. 

   
§  4.  Rapport från Anders Björkman rapporterade över vad som 
         sekreteraren.      hänt och gjorts. Information har sänts ut 

 fortlöpande via email.  Mycket få telefonsamtal,  
 mail eller brev från medlemmar. I stort sett allt  
 har åtgärdats vartefter.  Dock har vinterväghållningen 
 vållat problem. Totalt är det ca 20 personer som hört  
 av sig på ett eller annat sätt angående denna vilket  
 i sig måste anses relativt lågt med upp emot 1000 
 medlemmar. 
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§  5.   Ekonomisk Ekonomiska rapporter har fortlöpande sänts ut 
          rapport. via mail.  Vägföreningens ekonomi är fortsatt god 

utan större, oförutsedda, utgifter.  Total kassa är 
på över 2000kr MEN är ej rättvisande då allt måste 
klaras ut med kommunen och stämmas av. 

  Vinterväghållningen kommer med säkerhet att bli 
den dyraste vintern hittills. Till 130215 ca 1000tkr. 

  Möte med kommunen hade ägt rum tidigare 
denna dag  
och gick, förhoppningsvis, bra. Ny kontaktperson där 
medför med automatik flera frågor. 

  
§  6. Övriga frågor. Diskuterades vinterväghållningen kontra det besvärliga 

väderläget som varit.   
  Mötet enades om att, för att undvika missförstånd 

och 
säkerställa kvalitén på vinterväghållningen, att ha ett 
uppstartsmöte inför kommande säsong där allt skall gås 
igenom för att förbättra denna. Även andra frågor om 
hur detta kunde göras diskuterades. 

  Skrivelse ang ”hastighetsdämpning” har 
inkommit rörande 
tibbleområdet, tas upp på nästkommande sammanträde. 

 

§  7.  Nästa möte.        Beslutas att vara 23.4 2013 18.30 vid kvarterslokalen  
  Ramsjö backe.   
                                              
§  9.  Avslutande. Sammanträdet avslutades och ordföranden tackade för  
  visat intresse.    
 
 
Vid protokollet: 
 
 
Anders Björkman                              Justeras: 
Ordf./Sekr. 
         

     Åke Westling  


