
Minnes anteckningar från konstituerande styrelsemöte Vägföreningen, 4 oktober 
2020 
  
Närvarande: 
Tobias Ehn 
Anders Lissaker 
Katarina Mogren 
Lars  Beskow 
Niklas Pettersson 
Dan Hovskär 
  
Frånvarande: 
Göran Öberg 

 Samarbetsformer för kommande mandatperioden 
o Adress till Vägföreningen är nu registrerat till  Kämperödsvägen 18 
o Adress, styrelsens sammansättning samt stadgar för 

Vägföreningen har skickas in av Lars. Är nu registrerade och 
godkända 

o Försäkring kollad av Lars. 
o Ekonomin följer plan, kassan är ca 206 kSEK 
o Vem har nyckel till Häljeröds Kärra? 

 Överblick och planering av verksamhet relaterade till vägen 
o Utsättande och intagande av farthinder och snöplogs pinnar 

är utfört. Ytterligare snö pinnar införskaffade. 
o Plogning utförs av kommunen till fastigheter med mantalsskrivna 

personer vid snödjup >10 cm. 
o Potthålfyllning genomfördes söndag 2020-08-09. 
o Beslut om ev grusning tas efter potthålfyllningen 
o Tobias har kontaktat Kenneth Larsson för avstämning av vad som 

gjorts och bör göras med vägen samt tar reda på kontaktuppgifter till 
entreprenörer som har använts. 

 Relationen till SITAB 
o Ursäkts brev, från Vägföreningen och dess medlemmar, har tagits fram 

i enlighet med beslut på årsmötet 
o Fortsatt dialog kring återställande av väg och kostnadsfördelning förs 

av Tobias 
o Fortsatt dialog angående kostnader för avrinning från mosse för av 

Tobias 
 Överblick av de uppdrag som årsmötet gav styrelsen (låt oss kika i protokollet) 

o Ev bom i backen ner mot Skredforsvägen har utreds av Niklas. Det 
sammanvägda förslaget från styrelsen är att inte sätta upp en bom. 

 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 till våren (annandag Påsk), grusning och sladd därefter 

 Övrigt 



 Nästa styrelsemöte bestämdes till 11 februari kl 18.00, via Teams 
  
  
Anders Lissåker 
 


