Småskärsuddsvägens Samfällighetsförening
Protokoll från Styrelsemöte 2014.10.01 18:00- 20:30
Lokal: Konf.rum P Närvarande:
Ola Burström, ordf, Gun-Britt Jonsson, kassör, Jan Kaarle, sekr., Lars
Lindvall, styrelseledamot, Magnus Jonsson, suppleant, Ej närvarande.:
Daniel Hancke vice ordf., Bernt Olofsson suppleant
1. Mötets öppnas.
2. Konstutiering. Ordf. Ola Burström, Kassör Gun-Britt Jonsson, Sekr Jan
Kaarle vice ordf. Daniel Hancke
3. Arvoden. 2000:- till ordf. sekr. och kassör. 1000:- till två
styrelseledamöter. 500:- till två suppleanter. 500:- till två revisorer.
4. Genomgång av föregående protokoll: Lägges till handlingarna
5. Utförda beläggningsarbeten av NCC.
Klart slutbesiktat. Totalkostnaden blev 1 458 063:- exkl moms 1 822 604:inkl moms, att jmfr mot kontraktssumman 1 453 266:- exkl moms.
Tillkommande kostnader för stödfyllnadsmaterial och ansl.fräsning mot g:a
E4:an. Avgående kostnader för mindre antal blockrensningar.
Vi har gjort en slutuppgörelse med NCC: Efter c:a 300 m finns en bula för
en uppstickande sten och en mindre läggningsskada efter 75 m.
Ovanstående åtgärdas inom 3-4 år, stenen uppgräves till en kostnad av
3 200:- (lika kontraktkostnaden) och båda lagningarna av beläggningen
utföres kostnadsfritt av NCC.
Klart för slutfakturering.
6. Ekonomi. Kassören ordnar ett lån på c:a 500 000:- , och utlovat bidrag
från trafikverket ansökes snarast. Bidraget blev 729 042:- Totalkostnaden
för beläggningsarbetena blev lägre än förväntat så efter ytterligare 2 år:s
utdebiteringar till medlemmarna så är åtgärden betald, alltså betydligt
snabbare än beräknat.
Vi bör ta fram ett förslag till årsmötet att öka den årliga fonderingen till
förnyelsefonden, idag endast 3 000:- / år.
Nya bidragsbestämmelser från Trafikverket gör att den årliga summan
kommer att öka: 2013-7 338:-, 2014- 9 464:-, 2015- 11 551:-, 2016- 13 638:plus index-relering. Kommunala bidraget för 2013- 8 432:Beslutade att till kassören inköpa en dator med tillhörande program, som
tillhör Småskärsuddsvägens Samfällighet.

7.Hemsida. www.smaskaruddsvagen.se Vi flaggar nu för att vägen
kommer att vara viktbegränsad under tjällossningen, och uppmanar
medlemmarna att planera tunga transporter till andra tidpunkter!!
Beskrivning och foton av vägprojektet införes.
Vi försöker uppmana så många som möjligt att anmäla sin mailadress på
hemsidan för att förenkla informationen till medlemmarna.
8.Löpande underhåll. Lars L ansvarar för uppsättning av viktbegränsningsskylt,
plogning, kantskärning av snödrivor, sandning, buskröjning om möjligt samordna med
Högsböleskiftet.
Daniel ansvarar för lagning av asfaltytor, och upptagning av plogkäppar
Jan K kollar upp möjlighet att dra in frysskyddskabel i vägtrummor för att undvika
stora kostnader för upptining av igenfrusna trummor.

8. Övriga frågor. Breddning av slutdelen av den avsmalnade vägen.
Fortsatt kontakt med fastighetsägaren, Johansson, för att komma överens.
9. Nästa styrelsemöte: w6 febr 2015, w15 april 2015
Årsmöte Lö 16 maj 2015
10. Mötet avslutas.
Vid protokollet

Jan Kaarle

