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Protokoll för styrelsemöte 2017-10-29 
 

Namn  Närv Frånv Tjänstg. 

Peter Karlsson Ordförande X   

P-O Irvestam  Vice ordförande X   

Staffan Hummerhielm Kassör X   

Solveig Larsson Sekreterare X   

Roland Strid Ledamot X   

Yvonne Ihlbom Ledamot X    

Mattias Lindenlöv Ledamot X   

Katarina Chmaj Suppleant  X  

Robert Andersson Suppleant  X  

 

 
§ 112 Dagordning 

Ett extra insatt styrelsemöte för att besluta om asfaltering och snöröjning. Mötet 
genomfördes genom e-postkorrespondens. Samtliga ordinarie ledamöter deltog i 
mötet vilket innebär att styrelsen är beslutsförig. 
 

§ 113 Asfaltering 
Ytorna där vi i våras grävde för att åtgärda vattenläckaget behöver asfalteras. Arbetet 
bör ske snarast. Styrelsen beslutade att anlita Skanska Asfalt och Betong AB för att 
utföra arbetet. Efter inventering och besiktning av asfaltsytorna i området visade det 
sig att det behövdes asfalteras ett större område än bara där asfalten blivit uppgrävd. 
Styrelsen beslutade att utöka området till att omfatta hela ytan mellan T156 (skarven 
till taxiplan 4) hela vägen ner till taxiplan 5 i höjd med T180, samt hela vägen upp 
och förbi T184 och T186. Se kartan. 
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Kostnaden beräknas bli ca 170 000 kr (+moms). Det kan tillkomma ytterligare 
kostnader för att åtgärda underlaget om det visar sig behövas exempelvis ny fyllning. 
Kostnaden kan vi ta genom uttag ur vår vägfond. 
 
Asfalteringen kommer innebära följande: 

 Borttagning av asfalt runt lagningsställena och där asfalten är dålig. 
 Ny asfalt på dessa områden. 
 Omtoppning av befintliga övriga asfaltsytor. De klistrar fast ca 3 cm tjock 

ny asfalt ovanpå den gamla. 
 De tar bort de gamla ränndalarna och plattraderna. Istället läggs asfalten 

med motveck. 
 Justering av brunnar och avrinningsytor. 
 Borttagning av de träd och runda hål som finns i asfaltsytan utmed T158-

T162 och vid T190. 
 
För den enskilde fastighetsägaren kan det innebära följande: 

 Häckar måste trimmas så att de inte sticker ut på samfälld mark (ränndalar 
och plattrader skall vara åtkomliga med asfaltsläggare och vält). 

 En del gångar upp till fastigheten kan komma behöva justeras i höjdled då 
den nya asfalten läggs (plattor behöver tas upp och läggas om). 

 Brevlådor måste flyttas om de står på samfälld mark. 
 
Styrelsen kontaktar entreprenören omgående för att kunna genomföra arbetet så snart 
som möjligt. Ytterligare information kommer att spridas när vi fått mer information. 
 

§ 114 Snöröjning 
Några ytterligare förslag på entreprenörer för att utföra snöröjning i området har inte 
kommit in till styrelsen. Styrelsen beslutar att anlita Farmartjänst för ytterligare en 
säsong enligt lämnad offert. Avtalet träder ikraft den 1 november. 
 

§ 115 Nästa styrelsemöte 
Tisdagen den 7 november 2017, kl. 19.00 – 21.00 i styrelserummet. 
 

§ 116 Mötet avslutas 
 
Vid protokollet  Justerat 
   

   Solveig Larsson 
Sekreterare  

 Peter Karlsson 
Ordförande 

 
(Inga bilagor) 
 


