
 
       Styrelsemöte Trummenäs Vägars
       Samfällighetsförening 2021-05-10 Kl 17.30
  
       Närvarande: Jan-Erik Andersson, Per-Örjan Johansson,
       Klas Gustafsson,Mats Loften, Uno Bergstrand   
       Karin Ehnberg Elisabeth Svensson och Valberedningens ordförande
       Ulf Frisesedal.

§ 164  Ordföranden Jan-Erik Andersson öppnade mötet.

§ 165  Dagordningen godkändes.

§ 166  Till ordförande valdes Jan-Erik Andersson.

§ 167  Till sekreterare valdes Klas Gustafsson.

§ 168  Föregående Mötesprotokoll genomgicks och godkändes.

§ 169  Hemsidan:Mats Loften har talat med Lars-Olof Sågerås
       angående hemsidan. Protokoll mm som skall läggas ut på
       hemsidan skall Sågerås få som PDF.Fil.  

§ 170  Elisabeth Svensson har tagit fram en broschyr för 
       vad som gäller för växtligheten utmed gator och 
       gatukorsningar inom Trummenäs. Styrelsen delar ut dessa
       broschyrer till alla fastighetsägare.
       Affärsverken vill förnya El-avtalen med Trummenäs vägars
       samfällighetsförening. Affärsverkens el-avtal kommer att läggas ut
       på Trummenäs vägars samfällighetsförening hemsida, med hänvisning
       till Affärsverkens hemsida.  
       
       Om fastighetsägaren önskar trädgårdsäck eller trädgårdskärl. Finns
       detta på Affärsverkens hemsida. Bruna avfallspåsar finns för
       avhämtning i det röda huset mellan Albatrossvägen och Andvägen.
    
§ 171  Ekonomin: Styrelsen skrev under bokslutet.      

& 172  Kallelse och Länk till Årsmötet kommer på hemsidan och på 
       anslagstavlorna.
       Valberedningens ordförande Ulf Frisesedal meddelade vilka ledamöter
       som var att avgå efter 2 år. Valbara är Per-Örjan Johansson, 
       Klas Gustafsson Karin Ehnberg och valberedningens ordförande   
       Ulf Frisesedal.
       Avtalet med Peter Hanson om snöröjning lästes upp, omförhandlas.

§ 173  Övriga frågor: Skall det vara, väjningsplikt på vägar som går 
       ut på Trummenäsvägen, i så fall skall det målas. Jan-Erik Andersson
       undersöker med trafikingenjören på Karskrona kommun om det skall
       vara så.
       En person vill sätta tujahäck öster om Vävarevägen, för att dämpa 
       ljudet från trafiken,föreningen hänvisar till broscyren.
       Väghastighetsmätaren har uppmätt 84000 fordon under 2021, 10-15 
       stycken har haft en hastighet på över 100 km i timmen i båda
       riktningarna. Elisabeth Svensson provar att lägga in detta på
       hemsidan.
       Asfaltbolaget som anlagt de nya padelbanorna, har kört sönder
       gång och cyckelvägen, måste åtgärdas.
       
§ 174  Årsmöte måndagen den 31 maj kl 18.00 kommer att ske digitalt.
    



Ordföranden Jan-Erik Andersson    Sekreterare Klas Gustafsson 

______________________________       ______________________


