Västerängs samfällighetsförening

2019-08-01

Protokoll nr 1 fört vid styrelsemöte den 8 januari 2019 i Backstugan

Närvarande: Per Eklund, Gunnar Andersson Jan Sander, Jimmy Thulin, Sten Axelsson, Harry
Lantz
Ej närvarande: Krister Arnell Ted Stridsberg, Catarina Nyman, Christoffer Wisell
§ 1 Mötets öppnande
Ordföranden hälsade välkommen och öppnade mötet.
§ 2 Val av sekreterare
Ordföranden.
§ 3 Dagordningen
Godkändes.
§ 4 Föregående protokoll
Inga synpunkter.
§ 5 Inkomna skrivelser
Inga.
§ 6 Utgående skrivelser
Inga.
§ 7 Ekonomisk rapport.
Inget.
§ 8 Vögrapport
I stort sett är vägbelysningslampor mm utbytta och vägarna inom S4B återställda.
§ 9 Hemsidan
Inget.
§ 10 Frågor om VA mm
Inget.

§ 11 Övriga frågor
Förlängning av Duvstigen för att möjliggöra till- och utfart när det gäller Strömma 1:25 är
inritad på detaljplanen. Föreningen måste ordna en sådan. Beslöts att låta JM utföra vägen
och stoppa den vid fastigheten.
Ordföranden får delta i REV:s årskongress i mars.
Köparen av Strömma 1:103 har hört av sig och önskar förhandla om det av föreningen
bestämda priset för försäljning av mark för skaftväg till hans tomt. Han anser priset vara
”oförskämt” högt. Styrelsen beslutar vidhålla det pris motsvarande marknadsvärdet som den
oberoende värderingsmannen kommit fram till.
Per redogjorde för mötet med föreningens ombud med anledning av tvisten med
kommunen om återställning av den vägmark som berörts av VA-utbyggnaden. Med på mötet
var Gunnar och en av ombudet rekommenderad teknisk konsult. Ombudet redogjorde
efteråt i minnesanteckningar (som finns tillgängliga för den som är intresserad) för vad som
diskuterades och för vad som beslutats om den fortsatta utredningen. Föreningens
kostnader täcks av rättsskydd upp till 300 000 kr.
§ 12 Kvarstående frågor
Deposition av VA-anslutningsavgifter hos länsstyrelsen.
§ 13 Nästa möte
Tisdagen den 19 februari kl 19 i Backstugan.
§ 14 Mötets avslutande
Ordföranden tackade för visat intresse och avslutade mötet.

