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BJÖRKLINGE VÄGFÖRENING  PROTOKOLL 
Sammanträdesdatum  
130910 
 
 

 
Art:    Ordinarie styrelse inkl suppleanter. 

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

 

§  5.   Ekonomisk Ekonomiska rapporter har fortlöpande sänts ut 
          rapport. via mail.  Vägföreningens ekonomi är fortsatt god 

utan större, oförutsedda, utgifter. 
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§  5. Forts.  Beslutades att anlita Föreningshuset, Stockholm, 
för  
utdebiteringen detta år. Då Resursdata helt oförberett 
avbröt samarbetet pga sjukdom så kommer det hela 
att bli fördröjt med förfallodag 131031. 

  
§  6. Asfaltering och ”Snabelbilen” har åtgärdat sprickor mm på gatorna och 
        vägunderhåll. det tog ca två dagar.   
  Beslutades att anta anbud från NCC rörande asfalterings- 
  arbeten på N Långåsvägen, Ramsjövägen och Ålidsvägen 
  på, totalt, ca 600 tkr. Ev kan smärre kompletteringar 
  tillkomma. 
    
§  7  Vinterväg- Beslutades att förlänga avtalen med Börje Holmgren 
        hållning 13/14. och Johan Thorsén att även gälla kommande säsong. 

Prishöjning motsvarar sedvanlig index-uppräkning. 
 

§  8.  Övriga  Föreligger önskemål om sk ”blomlådor” som ”fart- 
         frågor:        dämpande åtgärd” från flera håll. Endast ett ställe 
  har motsvarat vårt önskemål om namnlista och över- 
  tagande av ”väghållaransvaret” för dessa, Industrivägen. 
  Beslutades att skjuta på detta till kommande vår (efter 
  sandupptagningen) och ev. se över behovet på flera gator. 
 
§  9. Nästa samman- Beslutades att nästa sammanträde skall äga rum  
        träde:  131029 kl. 18.30 i samma lokal.  
                                              
§ 10.  Avslutande. Sammanträdet avslutades och ordföranden tackade för  
  visat intresse.    
 
 
Vid protokollet: 
 
 
Anders Björkman                              Justeras: 
Ordf./Sekr. 
         

     Åke Westling  


