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BJÖRKLINGE VÄGFÖRENING

PROTOKOLL
Sammanträdesdatum
180827

Art:

Ordinarie styrelse inkl suppleanter.

Plats:

Föreningslokalen vid Ramsjö backe,
Björklinge.

Tid:

18.30 – 20.00

Närvarande:

Anders Björkman
Peter Bäckström
Göran Jakobsson

Ordinarie

Tord Andersson
Bo Eriksson

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. Antal officiellt framförda synpunkter
har varit ytterst få. Med officiella avses telefon eller
epost. Ändringen av hastighetsgränserna, genom
kommunens försorg, drar oförklarligt ut på tiden.

§ 5. Årsmötet.

BESLUTADES att årsmötet skall äga rum 19.9 19.00
i kvarterslokalen, Ramsjö backe, om möjligheterna
finns denna kväll.
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§ 5. Forts.

UPPDROGS åt Anders Björkman att annonsera
i UNT och ombesörja att kallelsen framförs på
Vägföreningens hemsida.
UPPDROGS åt Anders Björkman att skriva förslag till
verksamhetsberättelse för 2017.
UPPDROGS åt Anders Björkman att skriva och beräkna
förslag till budget 2018 med 2017 års utfall som grund.
BESLUTADES att föreslå årsmötet att utdebitering görs för
2018 med 600:- per andel. Främst för att kunna fortsätta
med asfalteringsarbeten.
UPPDROGS åt Anders Björkman att kontakta
valberedningen inför årsmötet. BESLUTADES att föreslå
årsmötet att såsom revisor godta revisor Jan Lilja, eller
dennes ställföreträdare, vid Focus Revision AB i samarbete
med LRF Konsult som sköter Vägföreningens bokföring.

§ 6. Sandupptagning.

BESLUTADES i efterhand att godta anbud ifrån HUAB
avseende sandupptagning. Detta har muntligen beslutats
genom telefonkontakter styrelsen emellan innan arbetet
påbörjades.

§ 7. Asfaltering mm. BESLUTADES att anlägga minst ett fartgupp bakom
Björklinge centrum för att dämpa hastigheterna där.
Kontakt skall tas med närboende för att söka så lämplig
placering som möjligt.
Anders Björkman föreslog Gås Andersväg och Skänklåtsvägen skulle bli föremål för omasfaltering under hösten.
§ 8. Övriga frågor:

BESLUTADES att säga upp abonnemangen med Telenor.
Avvaktar utfallet av polisanmälan för ev vidare åtgärder.
BESLUTADES att fortsätta med vinterentreprenörerna
enligt förevarande säsong. Sedvanlig indexuppräkning.
Muntlig överenskommelse med Roger Larsson ang fortsatt
skötsel av Vägföreningens hemsida.
BESLUTADES att kontakta kommunen ang den ”vilda
parkeringen” med anledning av gjort hundbad och
kommunal båtbrygga.
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§ 9. Nästa möte.

Om inget oförutsett inträffar en timma innan kommande
årsmöte, dvs kl 18.00 19.9.

§ 10. Avslutande.

Ordföranden avslutade sammanträdet och tackade för
visat intresse.

Björklinge Vägförening.

Anders Björkman
Peter Bäckström
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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.
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§ 7. Nästa möte:

Om inget oförutsett inträffar i mars 2018.

§ 8. Avslutande.

Sammanträdet avslutades och ordföranden tackade för
visat intresse.

Vid protokollet:
Anders Björkman
Ordf./Sekr.

Justeras:
Peter Bäckström

