
KILLEBÄCKS VÄGFÖRENING 

STYRELSEMÖTE 2018-06-25 

Deltagare: Jan Saxsäter, Per-Otto Gustafson och Lina Lundin 

 

1/ Dikning 

Dikningen är avklarad bortsett från Killebäcksvägen vid Lundins. Det ska göras med hjälp av Ronnie 

Alexandersson. Samråd med Ronnie och Lundins i slutet av september och jobbet görs därefter på 

avtalad tid. 

2/ Spolning 

I samband med dikningsgrävningen gjordes också spolning av rör på två ställen, vid övre korset/ 

brevlådorna, Killebäcksvägen samt även uppe vid Sjöbergs. 

3/ Dammbindning 

Saltning för dammbindning gjordes före midsommar.  

Vi diskuterade ett mer miljövänligt material Ligning som kan användas som alternativ.  Det påförs en 

gång per år i april enligt rekommendation. Vägarnas yta ska bli bättre än med saltning. Jan har fått en 

offert på 15 000 kr från ett företag från Trollhättan. Saltning görs nu två gånger/år a´ 5 000 kr.  Innan 

Ligning behandling sker bör man grusa vägarna alt hyvla. Grusningskostnad är 25 000 kr, ev kan det 

även behöva vattnas om det är torrt.  

Alternativet innebär ingen större extra kostnad då det ska ske endast en gång per år och vi måste 

ändå grusa i år. Vi är intresserade av att pröva lignin då vi gör en miljöinsats samt att resultatet 

förhoppningsvis blir bättre än med saltning.  Jan kollar av resultatet med någon vägförening med 

likvärdiga förhållande som använt Ligning behandling för att ha argument till årsmötet. 

4/ Kantslagning 

Kanterna slogs strax före midsommartid. 

5/ Besiktning av vägen 

Jan har varit i kontakt med kommun för en avslutande besiktning som gjordes i 5 maj. Allt är bra 

bortsett från två sättningar på vägen efter Ejgdetjärnet. Kommun har nu i dagarna kontaktat PEAB 

för att få det åtgärdat. 

6/ Röjning 

Jan-Erling Ohlsson och Reinhold Geijer har röjt under vintern till en kostnad av 20 000 kr. 

7/ Underhållsplan 

Jan-Erling och Reinhold ska redovisa på årsmötet vad som gjorts och vad som ska göras inför 2019. 

En reviderad underhållsplan sammanställs inför årsmötet. Jan tar kontakt med dem. 

8/ Vägbulor 

Vägskyltar har köpts in av Kämpersvik Ejgde Vägförening och placerats vid badplatsen. Vi har blivit 

tillfrågade om ett bidrag till detta ( total kostnad  är 55 700 kr).  Våra 8%  som vi betalar enligt avtal 

är 4 456 kr. Vi anser att det gagnar många av våra medlemmar som går ner till badet och det känns 

bra att vara mer delaktig i detta. Vi tar upp ärendet på årsmötet och föreslår ett bidrag på 10 000 kr 

från vår förening. 

 



9/ GDPR 

Genom GDPR lagens införande bör vi informera våra medlemmar hur föreningen använder de 

register som nu finns med medlemmarnas namn och telefon. Detta gör vi genom att skriva in det i 

årsmötesprotokollet. Per får info av Lina om vilka frågeställningar vi bör ta upp i texten. 

10/ Inför årsmötet 2018-07-28 kl 10.00 

Lina skriver ihop kallelsen som sedan delas ut i brevlådorna av Per/Jan. Lars Joelsson kontaktas för 

lokal. Valberedningen kontaktas av Lina.   

 

Antecknat av 

Lina Lundin 


