
1. Sammanträdets öppnande 

Sammanträdet förklarades öppnat av styrelsens ordförande Tony Istrate. Det 
noterades att samtliga av styrelsens ledamöter var närvarande och att styrelsen 
därför är beslutsför.  

Noterades att det uppdragits åt Elin Luttropp Hansson att föra protokollet. 

2. Godkännande av dagordningen 

Det beslutades att godkänna dagordningen för mötet i enlighet med utskick till 
styrelsens ledamöter. 

3. Justering av protokollet 
Beslöts att protokollet skall justeras av Tommy Ericsson. 

4. Genomgång av protokoll från föregående styrelsemöte 
-Thomas Lundmark har tittat på firma som sköter vinterunderhåll, STOFAB, och 
styrelsen beslutar att vi vill fortsätta anlita dem. 

-Samtal med person som kan ha orsakat skador på stickväg till Lostigen var 
resultatlösa. Ordförande Tony Istrate kontaktar därför markägare för vidare 
dialog. Vägfogde bedömer att det kostar 10 000 kronor att återställa dränering. 

Protokoll nummer 06/2018 fört vid 
styrelsesammanträde i Norrövägar 
Samfällighetförening org.nr 717907-1944 
(Vägföreningen), den 20 juni 2018, i 
Åkersberga 

Närvarande styrelseledamöter:

Tony Istrate 
Monica Sandqvist  
Elin Luttropp Hansson 
Björn Pålhammar 
Roland Ljungholm 

Därutöver närvarande:  
Thomas Lundmark (revisors suppleant, adjungerad) 
Tommy Ericsson (suppleant) 
Peter Grundström (tidigare kassör) 



-Vintervägpinnar har samlats in och förvaras på Rolands tomt tills vidare. 

-Thomas har scannat dokument om styrelsemedlemmarnas olika 
arbetsuppgifter och mailat ut dem. 

- Björn har tagit fram uppgifter om hur arvode till styrelsen tidigare fördelats.  
Beslut fattas i slutet av styrelsens arbetsår. 

-Tony påbörjar arbete med att dokumentera dränering i höst. 

5. Rapport från ordföranden 
Styrelsens ordförande Tony Istrate har inget att rapportera. 

6. Rapport från kassören 
Tidigare kassör Peter Grundström rapporterar att: 

-Nästan hälften av medlemmarna har betalat vägavgift. Ett sista utskick görs 
och sedan pappersfaktura. Vid nästa stämma bör information om avgift för 
pappersfaktura tas upp. 

-I kassan finns 250 000 kronor 

-Arvode till tidigare styrelse är ej utbetalat  

-Banklånet hos Handelsbanken bör vara klart denna vecka då Lantmäteriet enl 
samtal ska registrera vår blankett. 

-Ett sista mail om samtycke enl GDPR skall skickas ut till medlemmar. 

-Vid kontroll upptäckte entreprenör som sköter belysning att vi underdebiterats 
några år men nu justerar de detta och höjer våra kostnader för belysning. 

-Styrelsen bör se över fastighetskategorier, Björn och Elin tar uppdraget. 

  

7. Debitering av kategori 4, Gård 

Gård som köpt ny fastighet skall betala enligt lantmäteriets register för fastighet 
2:17 (50%) men 2:147 krediteras.  

8. Rapport från vägfogden 
Vägfogden Roland Ljungholm informerade om att: 

-Asfaltering i augusti: Entreprenör fick annat återbud och erbjöd sig att utföra 
arbete planerat i augusti redan 18-20 juni vilket fogde accepterade. Sträckor på 
Garnsviksvägen, Lostigen, Norrö bergsväg, Domarringen samt Norrövägen vid 
Norröby Gård asfalterades. Entreprenören lämnade två restpunkter då de 
missförstått direktiv men åtgärdar detta senare under sommaren. Resultatet 
bedöms som överlag väl utfört arbete. 

-Vägskada på Norrö ringväg: Försäkringsärende för skador på Norrö ringväg 
som flisbil orsakat fortsätter då försäkringsbolag inte accepterat 
vittnesberättelse. Handläggaren är svår att nå. Kompletterande information 
samt fotografier är nästa steg. 



-Överenskommelse om ersättning för liten vägskada: samt breddning av väg, 
kassör verkställer. 

-Ersättning till W och H för vägpinne plockning: Fogde har skrivit kvitto på de 
200 kr per person som denne har lagt ut. Kassör reglerar detta. 

9. Prioriterade aktiviteter i närtid 
-Träd och grenar som skymmer sikt på vägar:  Fogde bokar in kantslotter samt 
höjdröjning detta år. Medlemmar som inte har uppfyllt de regler som finns (se 
hemsidan) ska få lapp i brevlådan med uppmaning att tillgodose att deras 
vegetation inte stör sikt och orsakar trafikfara. 

10. Hemsidan 
-Bilder: Det kom upp fråga om vi skulle publicera bilder på styrelsemedlemmar 
på hemsidan. Styrelsen är inte intresserade av att utföra detta nu. 

-Personuppgifter: Tina har uppdaterat hemsidan med aktuella kontaktuppgifter. 

11. Övriga frågor 
Inga övriga frågor. 

12. Nästa möte 
Nästa möte blir den 28 augusti klockan 19 på Norrövägen 6, Roland Ljungholm 

13. Sammanträdets avslutande 
Sammanträdet avslutades.  

_____________________________ 

Justeras 

Vid protokollet 

______________________________ 
Elin Luttropp Hansson (Sekreterare) 

____________________________ 

Tommy Ericsson (suppleant)




