Protokoll
Trummenäs Vägars Samfällighetsförening
2011-06-22
Närvarande: Jan-Erik, Leif, Christian till kl 1900, Lars-Olof, Claesåke.
Per adjungerad.
§1. Ordf hälsade alla välkomna och förklarade möte öppnat.
§2. Godkännande av dagordningen.
§3. Föreningens hemsida, www.trummenas-vs.se, har förnyats genom vår
Webbmaster Lars-Olof och är nu både snygg och tilltalande. Lars-Olof
välkomnar alla synpunkter och ”nya input” för att utveckla hemsidan vidare.
§4. Övertagande av föreningens register, bokföring, bank, övriga underlag,
kontrakt, mm.
Per redogjorde för : vad som finns i ”pärmen” ang stadgar, gamla protokoll,
verksamhetsberättelser, kartor på vägnätet, alla bidragsvägar, både statsbidragoch kommunalbidragsvägar, mm. Högamovägen och Övre vägen är de vägar
som sist har fått ny beläggning.
Per uppgav också att Stensnäsvägen kommer att grävas upp av kommunen för
nytt avloppsnät. Vägföreningen erhåller bidrag från Eon när kablar grävs ner
inom vägnätet. De två sista vintrarna har vägföreningen avtal med Martin /
Martins grus/, som har skött detta på ett utomordentligt och proffsigt sätt. Det
finns en prioriteringsordning för vilka vägar som skall plogas p.g.a
hemtjänstens sjukbesök inom området. På grund av de snörika vintrarna har
vägföreningens ekonomi blivit mycket ansträngd. Avtal finns av belysning ang
GC-vägar, 21 stycken armaturer till en driftskostnad av ca 5000 kr/år.
Debiteringslistan kommer Per att ta fram och överlämna till Leif, inför den
kommande extra utdebiteringen.
Beslutade att sekr begär ut ett nytt registerutdrag hos Lantmäteriet,/Anders
Karlsson/, samt att skicka en ändringsanmälan till Riksförbundet Enskilda
vägar.
Beslutade att Uno och sekr införskaffar en lista över samtliga samfälligheter
och dess ordf inom vägföreningen.
Beslutade att samtliga protokoll i fortsättningen ”sätts ut” på hemsidan.
Per, Leif och sekr träffas vecka 26 för att planera den extra utdebiteringen.
§5. Enligt verksamhetsplanen skall akuta skador åtgärdas innan vintern.:

Dränering på Kronobryggsvägen för att eliminera svallis. Justera en gatubrunn
på Kottens väg samt åtgärda en rörgenomgång vid gamla reningsverket på
Trummenäsvägen för att förhindra översvämmning utmed Andvägen.
Fyra ”nya” vägar skall in i vägföreningen den närmaste tiden: Golfbanevägen,
Albatrossvägen, Baggens väg samt Vävarevägen till en kostnad av ca 50.000:Beslutade att avvakta med intag av nya vägar.
Samtliga styrelsemedlemmar har en ansvarsuppgift. Tillägg: Per-Axel
Fridolfsson är vice sekr i övrigt se konstituerande protokoll.
§6. Budget: Beslutade att arbeta efter den budget som den tidigare styrelsen
framlagt.
§7. Utbildning av styrelsen: Ordf uppmanade alla att Inkomma med förslag till
nästa sammanträde.
§8. Samtal om intag av nya vägar, avgifter ,bidragsgrunder mm.
§9. Övriga frågor: Lagning av beläggning på gång-och cykelbanan vid
golfbanans övningsområde.
§10. Nästa möte: 2011-08-15 kl. 18.00 i Golfklubbens klubbrum.
§11. Ordf avslutade sammanträdet.
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