Trummenäs vägars samfällighetsförening(TVS).

Protokoll styrelsemöte.

2016.08.23 kl 17.30-19.00. i Trummenäs Golfrestaurang..
Närvarande: Jan-Erik Andersson, Per-Axel Fridolfsson, Per-Örjan Johansson, Bengt Stenemo,
Uno Bergstrand och Elisabeth Svensson. Klas Gustavsson har anmält förhinder.

§ 1.

Mötet öppnades av ordförande och dagordningen godkändes.

§ 2.

Till ordförande för mötet valdes Jan-Erik Andersson och till sekreterare Per-Axel
Fridolfsson.

§ 3.

Protokoll från styrelsemöte 2016.05.02 och 2016.05.31, årsstämma och
konstituerande styrelsemöte 2016.05.21 godkändes och lades till handlingarn

§ 4.

Lantmäteriförrättningen har fortlöpt enligt plan och man kommer att kalla till
informationsmöte inom kort.

§ 5.

Efter arbetet med skyltbyte har det framkommit behov av komplettering av
skyltar vid vändplaner och genomfartstrafik. Styrelsen beslutade om inköp och
Bengt Stenemo åtog sig att få skyltarna på plats.

§ 6.

Ordförande rapporterade att ”Hastighetsvisare” finns att låna från kommunen.
Styrelsen beslutade ställa sig i kö för lån och alternativt undersöka inköp av
egen utrustning.

§ 7.

Asfaltering av Stensnäsvägen, Viggvägen och Klasatorpsvägen genomfördes i
början av juni, stödkanter för dessa arbeten har påbörjats den 2016.08.22.
Asfaltering av Andvägen har också påbörjats samma dag.

§ 8.

Trafikverket har ännu inte avgivit något beslut på vår begäran om extra anslag
för vägunderhåll. Underhandsbesked indikerar beslut efter nyår.

§ 9.

Kassören meddelade att ekonomin är i fortsatt god balans. Den extra
utdebiteringen för lantmäteriförrättningen har inbetalats förutom 5 poster på
tillsammans 4,400 kronor. Fakturor för ordinarie vägavgift kommer att sändas
ut inom kort.

§ 10.

Vid va-arbeten har gc-väg österut från Trummenäsvägen skadats. Kommunen
har via entreprenören PEAB ställt frågan om föreningen vill medverka till att
höja standarden i samband med reparation av skadorna. Kostnaden har inte

redovisats och styrelsen kan därför inte ta ställning till den delen. Även av
principiella skäl avvisas förslaget, eftersom det är en del av kommunens
åtagande.
§ 10.

Nästa möte hålls den 19/9 kl 18.00 i Trummenäs Golfrestaurang.

§ 11.

Mötet avslutades.

Trummenäs 2016.08.23
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Jan-Erik Andersson ordf

Per-Axel Fridolfsson sekr

