Protokoll liirt vid irsstiimma 2018-09-13
Parkgarden, Stora Mel16sa
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M6tets Sppnande
Ordftirande Inge Sahrblom dppnade m6tet.
Mdtets behdriga utlysande
Annons har publicerats i NA 2018-09-03. Mdtet fann att arsstiimman blivit stadgeenligl
utlyst.
Val av ordfiirande och sekreterare ftir stimman
Inge Sahrblom valdes till mdtesordfiirande. Hakan Geijer valdes till mdtesseketerare.
Godklinnande av dagordningen
Dagordningen godkiindes.
Val av tuA justeringspersoner, tillika riistriiknare
Lars Lindroth och Sven Sdderlund valdes.

$

6.

Asfaltering

o

Inge Sahrblom har i dag haft kontakt med Masab. De planerar att pibtirja djupfriisning
av vagen kommande vecka fiir att gdra ytbeliiggning nigon vecka senare.

.

Vid ordinarie irsstiimma 2018-04-04 godkiinde stAmman att under aret genomfttra en
asfaltering av st6rre delen av vligstriickan Tiiby - Katrinelund till en maximal kostnad
fiir ftireningen om 500 000 kr inklusive moms. Stiimman godkiinde dessutom att fiir
detta ta upp eft lAn om maximalt 300 000 kr.
Utifran detta beslut har styrelsen projekterat asfaltering av striickan frin Katrinelund
till Soldattorpen i Teby, kallas etapp 1. Trafikverket bidrar med 70%o av totalkostnaden
ffir detta och Masab Asfalt iir kontrakterat att utfiira arbetet h6sten 2018.

.
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Vid projekteringen framkom att Trafikverket dessutom har kvar medel sd att iiven den
sista biten, frin Soldattorpen till l:insveg 666 i Taby, kan atgiirdas under hdsten, kallas
etaPP 2.

o

Styrelsen framlade en proposition:
Styrelsen dnskar arsstiimmans godkiinnande att genomfiira asfaltering
en maximal kostnad Iiir fiireningen om 650 000 kr inklusive moms.
Styrelsen dnskar irsstiimmans godkiinnande att ftir detta ta upp ett lan

o

till

o

om maximalt 600 000 kr.

.
o
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Propositionens bAda fiirslag godkiindes av arsstiimman.
Masab rekommenderar dessutom att vi liigger en kompletterande beliiggning om ca 5
ar. Inga beslut tagna om detta vid dagens stiimma.
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Ovriga frigor
o Daniel Lundberg har avsagt sig sndrdjningen kommande vinter. Som ny sndrtijare har
Jonas Augustsson i Akerby vidtalats. Vi saknar fortfarande n6gon som kan sefta upp
och ta ner sndkiippama.

o

Sven Sdderlund har haft h6gar med asfalt och grus

pi

sin gird, ber nu aft ftireningen

hittar ny plats att lagra material i framtiden. Styrelsen tar med sig detta.
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Lars Lindroth fiireslog att representant fren Sjd,krogen eller Katrinelund bdr erbjudas
plats i styrelsen. Detta vidarebefordrades till valberedningen.

Meddelande om var stflmmoprotokollet hills tillgingligt
Protokoll frAn stiimman kommer att finnas tillgiingligt i Mattsagirden Tiiby och
hemsidan www.bittinge. se.
Miitet avslutas
Mdtesordfiiranden avslutade m6tet och tackade ftir visat intresse.
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