
 

Protokoll från styrelsemöte nr 7 - 2017-2018 
 

Dag: Lördag den 7 april  2018.    
 

Tid/ Plats: Kl 10 -12 i Pumphuset Tådås.  
 

Närvarande Anders Reyman  ordf 

 Clas Gunnarsson   kassör 

 Solveig Norrman  ledamot 

 Hans-Göran Hermansson ledamot 

Pär Svensson  suppleant 

 Roger Johnsson  suppleant 

 Jan Dahlström  sekreterare 
  
 

1 Mötet öppnades 
 

2 Föregående protokoll  

 Godkändes 
 

3  Rapporter  

 Utebliven soptömning.  

Solveig har pratat med både Kommunen och Renova utan att få några bra svar.  

Vid dåligt väder behöver vi ha koll på vägarna så att dom är sandade när 

Renova kommer och tömmer.     

 

4 Ekonomi  

 Kostnader för snö o halkbekämpning.  

 Vintern med snö och halka har resulterat i en kostnad om 55.635 kronor. 
 Fördelat enligt nedan:      

- Sandat, in-ringd: 7 gånger för en summa om: 19.375 kronor.  
 - Av denna summan är det 1 875- x 2 tillfällen (3.750:-) för sandning av endast 
    backe övre och backe nedre Tådås.     

- Skottat 10 gånger för en summa 36.250kronor.    
  

Detta gör att vi kommer gå över budgeten för väg med drygt 20.000 kronor. 

Budgetöverdraget täcks av ackumulerade medel som finns på väg-kontot.        

Budget för kommande verksamhetsår 2018-2019 kommer föreningen ta höjd 

för en snörik vinter. 

 

Clas samtalar med Rutgersson under våren om hur vi kan effektivisera snö och 

halkbekämpningen, tex endast skotta/sanda våra backar då dessa kan vara 

svårforcerade under vintertider. 

 

 Clas tar fram ett budgetförslag för 2018/19 till nästa möte.  

 

 

 

 

 



 

 

5 Pågående arbeten 

 Väg o diken.   

- Efter diskussion om förslagen på väg o dikesförbättringar, där även Bengt 

Hansson och Bosse Garton deltog, beslutade vi att ta in en oberoende expert 

från Vägföreningen för att gå igenom dom. Clas kontaktar Vägföreningen.  

- Vi informerar om vårt arbetssätt angående vägar och diken på årsstämman, 

dvs att Styrelsen (Clas, Pär) och Bengt går runt våra vägar o rekommenderar 

vad nästa förbättringar ska göras.   

- Ska vi utöka ”Väg o dikes-gruppen” genom att ev lägga till ytterligare 2 st 

representanter, 1st från NT o 1st från mellan Tådås.   

- Vi har fått ett förslag på hur man kan effektivisera skottningen på ÖT. Clas tar 

detta med Rutgersson.   

- Clas tar diskussion med Gerd o Jan Kilnäs angående diket utanför deras tomt. 
 

6 Kommande möten 

 Styrelsemöte nr 8 – lördag 19 maj, klockan 10.00-12.00, Plats: Pumphuset 
 

 Övriga frågor 

 Styrelsen rekommenderar att medlemmarna tar bort sjuka träd då dom kan 

smitta andra träd i området.  

 

 Ska vi anordna en trivselaktivitet till sommaren?        

Ja, det gör vi. Solveig tar fram ett förslag. Budget 1500 kronor. Förslag 

redovisas nästa möte.     

  

 Kassören har för föreningens räkning gett en gåva om 500:- i Keith Holtmos 

namn.    

Styrelsen beslöt att från och med nu kommer föreningen att skicka 

kondoleanser, maxbelopp om 500:-, till medlem som går bort.      

 

 Lars Rosenhoff börjar nu röja sly bortanför bron i området.  

  

 Solveig tar en diskussion med Hannagruppen om vilka redskap/ maskiner 

dom ev behöver till kommande jobb. Solveig återkommer med en 

rekommendation till Styrelsen.  

 

 Föreningens ordförande Anders Reyman, vald t o m årsstämman 2019, 

lämnar styrelse av privata skäl vid föreningens kommande årsstämman 30 

juni.   

Janne kontaktar och informerar valberedningen samt bjuder in 

valberedningen till styrelsen nästkommande möte 19 maj. 

 

 Arbetsdagen:          

- På arbetsdagen gör vi en stenkista vid ÖT.   Solveig tar detta med Bengt.  

- Solveig köper hem material till ÖT.   

- Alla områdesansvariga träffas 30 min innan (09.30) på  arbetsdagen på  

midsommarängen Janne skickar mail om detta. 
       

8 Avslut 

 

 

 



Vid protokollet   Justeras 
 
 

 
Jan Dahlström   Anders Reyman 

    Ordf. 
 


