
1. Sammanträdets öppnande 

Sammanträdet förklarades öppnat av styrelsens sekreterare Elin Luttropp 
Hansson. 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 Roland Ljungholm. 

4. Genomgång av protokoll från föregående styrelsemöte 
I protokoll #7 2018 står det att fastighet 2:161 ska ha andelstal 24 som 
permanentbostad, detta är felskrivet. Fastighet 2:161 ska som 
permanentbostad ha andelstal 29. Det dokument som skickades till 
Lantmäteriet har det korrekta andelstalet 29. 

Protokoll nummer 08/2018 fört vid 
styrelsesammanträde i Norrövägar 
Samfällighetförening org.nr 717907-1944 
(Vägföreningen), den 25 oktober 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) 



I protokoll #7 2018 kan det förtydligas att flisbilens försäkringsbolag täcker 
kostnaderna för skadorna på Norrö ringväg, Backvägen och Ängsvägen. 
Vägfogde beställer arbetet hos Svevia enligt offert. Svevia fakturerar sedan 
försäkringsbolag. 

5. Rapport från ordföranden 
Ordförande har inget att rapportera. Ordförande informerar att han planerar två 
längre resor över jul och sedan i början av året. 

6. Rapport från kassören 
Alla medlemmar har betalat avgiften. Arvode till tidigare styrelse har betalats ut. 

7. Rapport från vägfogden 

Vägfogde skall beställa vinterunderhåll och behöver köpa nya vinterpinnar då 
många blev förstörda tidigare vinter (600kr/25st). Fogde har undersökt 
belysning och konstaterar att lyktor ej är igenväxta och att det är generellt mörkt 
mellan ljuskällorna i området. 

8. Prioriterade aktiviteter i närtid 

Planera vinterunderhåll. 

9. Belysning 
Stämman 2018 gav styrelsen i uppdrag att undersöka möjligheterna till 
förbättrad belysning på Lugnet. Styrelsen beslutar att utföra uppgiften genom 
att först undersöka aktuell belysningssituation. Ordförande skall dagtid titta på 
vilken typ av glödlampor och armaturer vi har. Tommy skall i mörkret bedöma 
ljuskvaliten och avstånd mellan ljuskällorna. Därefter skall kostnaden 
undersökas. Fogde har haft kontakt med aktuell entreprenör samt återförsäljare 
av ny utrustning. Arbetet fortsätter. 

10. Fastigetskategorier i zon 5 

Björn och Elin har sett över fastighetskategorier i zon 5. I flertal fastigheter som 
klassas som fritidsbostäder står personer skrivna permanent. Styrelsen tycker 
att om man är skriven i sin fritidsbostad är det troligt att man faktiskt bor där 
permanent och då bör fastigheten klassas som permanentbostad. Nästa steg 
blir information om detta i brevlådan till berörda och därefter diskussion vid 
behov. Vid två adresser fanns även frågetecken kring fastighet med 
angränsande obebyggd tomt och även där skall saken undersökas vidare för 
att bekräfta om den fortfarande är obebyggd eller inte.  



11. Övriga frågor 
-Under våren 2019 skall omfattande vägarbete utföras vid utfarten från Norrö. 
Ibland kommer avfarten stängas av helt. Kommunen ansvarar för att leda 
trafiken av och på Norrö via alternativ väg. 

-I samband med avstyckning av tomt 2:161 har lantmäteriet upptäckt att man 
på 1800-talet markerat en planerad väg över denna tomt. Men Lantmäteriet har 
undersökt saken och bedömer att vägen byggdes på den nu befintliga Norrö 
höjdväg. Därför måste man ändra den felaktiga markeringen av planerad väg 
från 2:161 till Norrö höjdväg. Saken handläggs vidare av Lantmäteriet. 

12. Nästa möte 
Nästa möte blir torsdag den 6 december på Barrstigen 4 hos Tommy Ericsson. 

13. Sammanträdets avslutande 
Sammanträdet avslutades.  

_____________________________ 

Justeras 

Vid protokollet 

______________________________ 
Elin Luttropp Hansson (Sekreterare) 

____________________________ 

Roland Ljungholm (Vägfogde)


