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Frånvarande: 
 

Snökäppar – utsatta nu. En medlem har tagit på sig uppdraget mot arvode. Vissa kompletteringar 
behövs i vändzoner och ner till medlemmarna i Skreforsbacken. Fler snökäppar finns, borde räcka, 
annars kommer vi behöva komplettera. Nästa år försöker vi skapa en skiss över området för att 
underlätta arbetet. 
Offert asfaltering vid infarten från väg 163 – två offerter har inkommit för reparation och viss 
komplettering av befintlig asfalt. En asfaltering från väg 163 till brevlådorna kommer kosta mellan 
70–100 tkr enligt befintliga offerter. Mötet är överens om att lägga fram ett förslag till nästa årsmöte 
med uppdaterad offert. 
Röjning längs vägkanter – det är svårt att hitta en entreprenör som kan utföra arbetet under 
semestertid konstateras, då behovet är som störst. Kan vara aktuellt att titta efter en ny entreprenör 
eller göra två insatser, en i början och en i slutet av säsong? Det förs en dialog om relationen med 
röjning och dika/kantskära, samt hur dessa skall relatera till varandra i underhållsplanen framåt. 
Mötet bedömer att det kommer behövas kantskärning inom de kommande åren, då det växer igen 
som en ”sarg” vid sidan an vägen som förhindrar avrinning. Utifrån detta behöver styrelsen ta in en 
offert för att räkna på vilka möjligheter som finns rent ekonomiskt. 
Växtlighet som hänger ut i vägen - Styrelsen uppmanar alla fastighetsägare att klippa grenar och 
liknande som hänger ut i vägen. Blir det skador på fordon, kan det rendera i onödiga kostnader för 
föreningen.   
Inbetalda årsavgifter – kassör redogör kring hur många årsavgifter som inkommit för räkenskapsåret 
och hur många påminnelser som gått ut. 
Nästa möte 

Tisdag 5 december nästa möte kl 18.00 
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