
Protokoll fört vid möte med styrelsen för Gullbrandstorps vägförening 2016-05-03 

 

Närvarande: Alvar Gustafsson 

Fredrik Larvall 

Theres Jägerbrink 

Håkan Persson 

Dennis Wallin 

 

 

§1. Håkan Persson öppnade mötet. 

 

§2. Närvarande enligt ovan. 

 

§3. Theres Jägerbrink och Alvar Gustavsson väljs till justerare av protokollet. 

 

§4. Dagordningen godkänns med tillägg av punkt där konstituering av styrelsen 

genomförs. 

 

§5. Protokollet från årsmötet genomlästes och godkändes. 

 

§6. Styrelsens sammansättning verksamhetsåret 2016-17. 

 

Håkan Persson, Ordförande 

Alvar Gustavsson, Kassör 

Fredrik Larvall, Sekreterare 

Dennis Wallin, Ledamot 

Theres Jägerbrink, Ledamot 

 

§7. Frågor som uppkom under årsmötet 

a) Samhällsföreningen har fått in klagomål angående ovårdade häckar/växtlighet 

och till följd av detta skymd sikt i korsningar och på våra gator. Styrelsen åtar sig 

att distribuera en av kommunen framtagen folder med information om gällande 

regler angående detta och en liten egen uppmanande text. Detaljerna runt 

utskicket behandlas på nästkommande styrelsemöte. 

Elin Thulin är vår kontakt hos kommunen. Vi ska först ta fram ett förslag på den 

skrivelse som vi ska distribuera tillsammans med foldern.  

Fredrik Larvall skriver detta och därefter lämnar Håkan Persson över detta till 

Elin. 

Vi fördelar fastigheterna mellan hos i styrelsen för att dela ut informationen. 

b) Motsvarande fråga om skymd sikt pga parkerade fordon togs upp igen. Detta 

gäller främst bilar som parkeras på sneddningar i korsningar. Information har 

gått ut men ej hörsammats. Styrelsen åtar sig att undersöka om motsvarande 

folder som för växtligheten med regler för sådana situationer finns och 

distribuerar i så fall dessa till berörda hushåll/gator.  

Håkan Persson kontrollerar med Elin om de har någon broschyr. Theres 



Jägerbrink kontrollerar om polisen har någon sådan broschyr. I så fall tar vi med 

denna när vi delar ut broschyren angående häck och växtlighet. 

c) Önskemål om att protokoll från ordinarie styrelsemöten (utöver årsmötet) 

offentliggörs på iGullbrandstorp.se har inkommit. Styrelsen välkomnar detta. 

Fredrik Larvall tar på sig att distribuera detta efter varje möte. 

d) Håkan Persson informerar om att kommunen har en ny åtgärd för fartbegränsning 

utöver blomlådor i form av att ge tillstånd till tillfälliga fartgupp. Styrelsen genom 

Håkan Persson åtar sig att undersöka priser osv. och om föreningen kan bidra på 

något sätt. 

Ett mobilt farthinder kostar runt 5000 kr. Vi får inga bidrag för detta. 

Vägföreningen tar fram riktlinjer för att sätta ut farthinder och vilka alternativ som 

finns. Dessa presentera detta på Igullbrandstorp.se och Facebook för 

samhällsföreningen. Dennis Wallin sköter detta.   

e) Fråga angående dikesunderhåll på Lyngavägen väcktes av Gustav Knutsson (tel. 

0722-462848). Vem rensar diket, vem rensar och underhåller trummor. Kan man 

begära kantskärning/upprensning. Tomterna längs vägen är beroende av diket för 

att leda bort sitt dagvatten. Vid kraftiga regn är dikeskapaciteten i dagsläget 

knapp. Styrelsen åtar sig att undersöka fråga och Gustav Knutsson anges som 

kontaktperson för detaljfrågor vid behov. 

f) Trottoarer i stort behov av underhåll på t.ex. Bergavägen, Sockenvägen. Styrelsen 

åtar sig att vidarebefordra till kommunen som är ansvarig för dessa gator.  

Vi har fått en kontakt på kommunen, Peter Berntsson (137740). Han ansvarar för 

trottoarer m.m. Håkan Persson kontaktar honom, även angående frågan ovan i 

punkt e. 

 

§8. Håkan Persson går på utbildning om styrelsearbete i vägföreningar den 12 maj. 

 

Håkan Persson och Alvar Gustafsson har dispositionsrätt var för sig till föreningens 

konto. 

 

§9. Nästa styrelsemöte den 25 aug kl. 19.30 hos Håkan Persson. 

 

 

Vid protokollet 

   

  ................................................................. 

 Fredrik Larvall 

Justeras 

 

 .................................................................   .................................................................  

Theres Jägerbrink Alvar Gustavsson 


