
HÖSTMÖTE 18/10 2017 

• Ordförande förklarar mötet öppnat


• Kallelse och dagordning godkänns


• Övrigt - Vad är de Vägansvarigas uppgift?

                Thony svarar att han uppfattar att uppgiften är att gå runt och se över eventuella     

                problem i området.

                Önskemål om att de vägansvariga ska se över trafikskyltar som står och lutar i området.

                Alla är välkomna att höra av sig så fort man får syn på en skylt som ser tokig ut.

                När ska Vägföreningen se över ny asfalt på Granliden? 
                All asfaltering i området ska ses över 2018. 
                Hur länge är det kvar av bredbandsgrävningen? 
                Det är lite fix kvar och några som ska ansluta snart.

                Belysningen är opålitlig på Granliden, vad kan vi göra? 
                Narhid driver frågan hos kommunen. 

                Kalle ska också kontakta kommunen och visa att Vägföreningen står bakom detta.

                Vad ska vi göra åt att folk kör för fort på Hultavägen? 
                Styrelsen är ense om att det räcker med fartgupp i området. Alla bilister måste ta sitt        

                eget ansvar.

                Vad ska vi göra åt gäster som parkerar längs vägkanten i stället för att använda     
                gästparkeringen? 
                Kanske handlar detta bara om ett enskilt avsnitt av Mossvägen i en krök och mest    

                gällande en specifik bil. Nästa gång det sker får man gärna ta regnummer på bilen och   

                höra av sig till Vägansvariga så ska ägaren kontaktas.

                Vem ansvarar för löv och barr på vägen vid utsatta ställen? 
                Vägansvariga kollar med entreprenören som anlitas för snö-och sandröjning.

                Vägansavariga informerar att dikning kommer att ses över snarast.

                


                Förslag på att anordna ”Hultadagen” där vi grillar korv. 
                Vägförening kommer att bjuda in till detta. 
                

                Nästa gång styrelsen skickar ut protokoll eller kallelse till alla medlemmar ska vi bifoga   

                information om Grannsamverkangruppen. 

                Om du vill vara med på maillista, maila till sgh.sandh@gmail.com.  

                Då kommer du få information om bostadsinbrott i kommunen och tips från kommunen.
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