1

BJÖRKLINGE VÄGFÖRENING

PROTOKOLL
Sammanträdesdatum
171214

Art:

Ordinarie styrelse inkl suppleanter.
Övriga inbjudna inom styrelsen.

Plats:

Föreningslokalen vid Ramsjö backe,
Björklinge.

Tid:

18.30 – 20.00

Närvarande:

Anders Björkman
Peter Bäckström
Göran Jakobsson

Ordinarie

Tord Andersson
Bo Eriksson
Roger Larsson

Suppleant

Joachim Ahlinder
Bo Södermark

Valberedning
Revisors suppleant

§ 1. Öppnande,
dagordning.

Sammanträdet öppnades och alla hälsades
välkomna. Föreslagen dagordning presenterades
och godkändes.

§ 2. Val av ordförande.

Anders Björkman valdes till ordförande för detta
sammanträde.

§ 3. Val av justeringsman.

Peter Bäckström valdes att vara justeringsman för
detta sammanträde.

§ 4. Rapport från
sekreteraren.

Anders Björkman rapporterade över vad som
hänt och gjorts. Information har sänts ut
fortlöpande via e-post.
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§ 4. Forts.

Asfaltering av Bysmedsvägen genomförd.
Farthindret på Lindgårdsvägen i stort sett
klart. Lite arbete med sk pollare kvarstår
på Sandbrovägen. Ingen betalning förrän
allt är klart. Asfalteringsarbeten od börjar
dra ut på tiden längre och längre in på vintern.
Dagvattenbrunnar sugna och rengjorda i
hela samhället.
Ang vinterväghållningen så har de varit
lindrig. Antalet klagomål mycket få.
Dock fortsätter trenden med mer och mer
halkbekämpande åtgärder.
Fastighetsägarnas gångbanerengöring har
fortfarande mycket att önska.
Kommunen räknar på ett övertagande men
drar ut på tiden.
Behövligt utbyte av gatunamnsskyltar har kommunen
tagit på sig att betala 90% av kostnaderna.
Sammanställning, och beställning, skall göras.

§ 5. Ekonomisk
rapport:

Ekonomin är fortsatt god. Rapporter över kontoställningar har fortlöpande sänts ut.
Påminnelser ang utdebiteringen har sänts ut.
Enl beslut från föregående utdebitering skall
Vägföreningen gå vidare till Kronofogdemyndigheten med restanter. Sammanställning
ej ännu gjord med Föreningshuset.
Inga bestridanden har inkommit, och lär ej heller
gå igenom så länga man tillhör ”Björklinge GA:1”.
Prioriterad skuld ger med automatik betalningsAnmärkning.

§ 6. Övriga frågor: Allmän diskussion.
§ 7. Nästa möte:

Om inget oförutsett inträffar i mars 2018.

§ 8. Avslutande.

Sammanträdet avslutades och ordföranden tackade för
visat intresse.
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Vid protokollet:
Anders Björkman
Ordf./Sekr.

Justeras:
Peter Bäckström

