
Minnesanteckningar från styrelsemöte Vägföreningen, 2021-06-30 

Närvarande: 
Tobias Ehn 
Anders Lissaker 
Katarina Mogren 
Lars Beskow 

Niklas Pettersson 
Dan Hovskär 

Frånvarande: 
Göran Öberg 
Mikael Björsel

• Verksamhetsberättelse har arbetats fram. Tobias ha skickat den till styrelsen för 
review och input.  
Skall skickas ut med kallelse och dagordningen 14 dagar innan årsmötet, dvs första 
veckan i juli. 

• Årsmöte  
25 juli kl 17.00 fotbollsplan Heljeröd fotbollsplan. 
Kallelse och dagordning skall sättas upp på anslagstavlor och 
Kämpersviks hemsida.  
Klippning behöver göras. Lars ringer Kennet/Helena 

• Besiktning av återställning efter VA arbete har gjorts tillsammans 
med Peter Z. Protokoll har skrivits. Besiktningen godkännes av 
Vägföreningens styrelse. 

• Avslogs förslag att införa tillståndsförfarande för framtida VA arbete i 
vägnätet. Styrelsen kan inte ta på sig detta arbete och utföra det på 
ett rättsäkert sätt. 

• Ekonomi 
Lars gick igenom ekonomin som följer plan.  
Avsättning för SITAB arbete och saltning har gjorts. 
Bokför ej betalda avgifter som skuld till fastighet  
Likvid ca 200 kSEK. 
Budget och resultat gicks igenom och godkändes inför årsmöte. 

• Överblick och planering av verksamhet relaterade till vägen 

o Potthålfyllning behöver göras kontinuerligt. Peter Z har gjort det på 
Kämperödsvägen, vi har inte fått faktura. 

o Dammbindning skall beställas. Anders ansvarig. Kostnad har varit 10-15 kSEK 
tidigare år. 

• Underhållsplan 

o Inget behov finns fn för hyvling men ev kan en sladdning behöva göras 

o Bärlagret är OK 

o Grusning behöver göras vart annat år 

o Dikning behöver ske ca vart 5–6 år 

o Röjning och dammbindning skall ske varje år 

o Kantning mellan Häljeröd och Kämperöd 

o Pothålsfyllning under vintern behöver handlas in av entreprenör.  
Gemensamt jobb juni-augusti. 
Grusning och sladd därefter 

• Nästa styrelsemöte sker i samband med årsmötet den 25 juli kl 17.00. 

 
Häljeröd-Kämperöds Vägföreningen 

Postadress: 
c/o Lissåker 
Kämperödsvägen 18 
457 41 Fjällbacka 

Faktureringsadress: 
c/o Beskow 
Betesvägen 17 

70360 Örebro  
Plusgiro, 944709–5



 


