
  

 

BJÖRKLINGE VÄGFÖRENING  PROTOKOLL 

Sammanträdesdatum  

140312 

 

 

 

Art:    Ordinarie styrelse inkl suppleanter. 

  

Plats:    Föreningslokalen, Ramsjö backe. 

 

Tid:    18.30-19.30 

 

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.  
 

 

 

 



  

 

 

 

 

 

§  5.  Forts.  Utdebiteringen går bra med Föreningshuset. Endast en 

resterande, i det fallet handlar det om en exekutiv auktion 

där det BESLUTADES om att avvakta en kort tid till. Dock 

inga bestridanden/återkrav.  

    

 §  6.  Vinterväg- Inget speciellt. Smärre insatser. 

          hållning 13/14.   
 

§  7.   Årsmötes- Avvaktar bokslut från redovisningsbyrån, söker därefter 

          frågor. möte med kommunen för att redovisa/diskutera/ bidrag. 

Alla bör se över intresse för omval, förslag till eventuellt 

nyval emottages tacksamt. 
 

§  8.  Övriga frågor: Muntligt anbud har inkommit från entreprenören  

föregående år ang. sandupptagningen på samma kostnad. 

  BESLUTADES att anta detta, inväntar skriftlig bekräftelse. 

  ”Snabelbilen” är beställd för arbete tre-fyra dagar i vår/ 

  sommar. Extra åtgärd att försöka åtgärda gc-vägarna, 

  som spruckit i kanterna, i möjligaste mån. 

  En ny gata/gränd/, Tibblegränd, har fått sitt namn, skylt 

  sättes upp. 

  Asfalteringsbehov inför säsongen måste ses över och 

  beställas. Åke Westling och Anders Björkman ser över 

  detta vid lämpligt tillfälle. 

 

§  9. Nästa samman- Beslutades att nästa sammanträde skall äga rum efter att 

        träde:   mötet med kommunen varit. 

    

§ 10.  Avslutande. Sammanträdet avslutades och ordföranden tackade för  

  visat intresse.    

    

 

 

Vid protokollet: 

 

 

Anders Björkman                              Justeras: 

Ordf./Sekr. 

         

     Åke Westling  


