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Minnesanteckningar styrelsemöte
Datum:
Plats:
Tid:
Närvarande:

Tisdagen den 20 september 2011
Daniel Ohlin
Kl. 18.30
Roland Friberg, Daniel Ohlin, Jan Andersson, Kurt Kempe,
Stefan Thörnblad, Hans Jonsson.

Status för aktiviteter gicks igenom
1. Kantskärning väg
Beräknas klart sept.-okt. 2011, ansvarig Stefan Thörnblad
2. Beskärning av buskar längs vägen
Gäller vegetation i anslutning till samfälligheten som fastighetsägare skulle ha
åtgärdat men som inte har gjorts.
Beräknas klart november 2011, ansvarig Stefan Thörnblad.
3. Fällning och bortförsel av träd
Gäller bland annat träd vid ”spetsen” vid postlådan i början av backen söderut.
Beräknas klart oktober 2011, ansvarig Stefan Thörnblad.
4. Vägavsnitt busshållplats/anslutning till 108:an
Avsnittet har sättningar beroende på hård belastning av lastbilstrafik knutet till
markarbete vid de gamla lergravarna. Akuta och långsiktiga åtgärder och
finansieringar av dessa diskuterades.
a) Vägavsnittet måste åtgärdas snarast.
BESLUT: 550 m2 av vägavsnittet lagas enligt bifogad offert. Daniel Ohlin ansvara
för projektet och arbetar fram en finansiering av berörda parter: Peter Mörck,
Trafikverket och Samfällighetsföreningen.
b) Nya andelstal ska framtas för den belastning som markarbetet vid lergravarna
kommer att innebära. Dessa tas fram snarast en skattning av mängd trafik (ton
och sträckor) är kända. Ansvarig: Daniel Ohlin.
c) I samband införandet av nya andelstal ska vägens status dokumenteras som
grund för framtida bedömning av omfattningen av skador från ovan nämnda
lastbilstrafik.
5. Gamla banvallen och vägen i skogen upp mot Folkesson
Diskussioner för finansiering och genomförande pågår med Trafikverket.
Upprustningen av vägarna planeras till första halvan av 2012.
Ansvarig: Daniel Ohlin.
6. Sättning i vägen vid busshållplatsen
Sättningen ska åtgärdas men arbetet ska genomföras vid ”lågvatten”, dvs i en
period med torrt väder och ingen eller mycket liten vattenföring i ledningen.
Beräknas komma igång april-maj 2012. I regniga perioder belastas ledningen hårt
och arbetet med att åtgärda ledningen kan bli mycket svårt och farligt. Till dess
att förutsättningarna för ett bra arbete infaller, ska sättningsområdet markeras
och skyddas från trafik för att inte ytterligare påfresta sättningen. Ansvarig:
Daniel Ohlin

7. Sättning vid Lindesborg
Rörledningarna vid vägavsnittet vid Lindesborg och utfarten från Magnushill m.fl.
fastigheter fungera inte vilket medför att vatten står och trycker och rinner fel
vägar i anslutning till vägen. Resultatet har blivit sättningar i vägen.
BESLUT: Rörledningarna ska åtgärdas snarast. Transport av vattnet ska ske på
båda sidor om vägen och till fullt dräneringsdjup. Ansvarig Kurt Kempe och Daniel
Ohlin. Kostnaden uppskattas till cirka 20.000 kronor.
8. Skylt vid 101:an
Gäller skylt som hänvisar till Minnesberg vid anslutning till 101:an. Pågående
projekt som inte är genomfört. Ansvarig Jan Andersson.
9. Projektredovisning
Flera aktiviteter löper nu på och det är viktigt att ha löpande kontroll på verkliga
och planerade utgifter.
BESLÖTS att respektive projektansvarig vid varje styrelsemöte redovisar dessa
kostnader.

Hans Jonsson, Sekreterare

