
Protokoll fört vid möte med styrelsen för Gullbrandstorps vägförening 2016-08-25 

 

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. 

 

§5. Protokollet från förra styrelsemötet genomlästes och godkändes. 

 

§6. Fredrik gör skrivelse som läggs ut på samhällsföreningens hemsida. Den ska handla 

om att vi uppmärksammat att många hörsammat vår kampanj om att sköta häckar 

m.m. enligt utskick. 

 

Håkan kontakt Gustav Knutsson för uppföljning av dikesrensningen på 

Lyngavägen. Kommunen har ansvaret för detta. Håkan kontakt ar kommunen igen. 

Han tar även upp frågan om växtligheten i korsningen Hallavägen , Mastensväg 

uppe vid Hembygdsgården. Där börjar växtligheten från skogen välla över vägen. 

 

En fråga har inkommit om att en boende på Skolgatan vill ha parkeringsförbud på 

motsatt sida mot HFABs fastigheter. Detta är inte en fråga för vägföreningen utan 

uppmuntrar personen att själv undersöka frågan. 

 

§7. Samhällsföreningen ska sätta ihop en skrivelse till kommunen om 

hastighetsbegränsande åtgärder på ett antal gator. De vill ha med oss i denna 

skrivelse, vilket vi är positiva till. Theres och Alvar närvarar på mötet (måndag 

29/8). Vi kommer vilja ha med Lyngavägen och Hallavägen också i skrivelsen. 

 

§8. 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 på Igullbrandstorp.se och Facebook för samhällsföreningen. 

Dennis Wallin sköter detta.   

 

§9. Håkan Persson rapporterade från utbildning om styrelsearbete i vägföreningar den 

12 maj. 

 



§10. Kassör Alvar redovisar kontoställningen. På kontot finns idag 19 663 SEK. 

 

§11. Trafikverket har gjort en tillsyn på Lyngavägen, Hallavägen och Grangatan. De 

menar att Grangatan är för kort och att det därför inte ska utgå ersättning för 

Grangatan. 

Håkan kontaktar Trafikverket och kontrollerar vem som då ansvarar för skötseln av 

Grangatan. 

Vi ifrågasätter dock deras tolkning att Grangatan är kortare än 1 km.  

 

§12. Nästa styrelsemöte den 1 dec kl. 19.30 hos Theres (Hallavägen 20). 

 

 

Vid protokollet 

   

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

 Fredrik Larvall 

Justeras 

 

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

Theres Jägerbrink Alvar Gustavsson 


