
Protokoll Vag-4 2022 

 

Styrelsesammanträde Vag-4 2022, VÅLARÖ VÄGSAMFÄLLIGHETSFÖRENING,  
    

Tid:      2022-05-22 kl 11:30 – 13:00 
Plats:     Mötet avhölls hos Robert Möller Gäddvägen 43 på Vålarö 
 
Närvarande:     Kerstin Hamrin, Å34 

    Björn Mattsson, M3 
    Göran Mellström, Å14 
    Johan Roman, Langö78 

     Per Aronsson, L9 
     Robert Möller G43 
Ej närvarande:  Per Eriksson, Risö24 
 
Distribution:  Vålarö och Langö/Risö anslagstavla, Vålarö och Langö/Risö hemsida, 

Svärdsklova via Sune Asp, ovanstående styrelsemedlemmar, samt 
revisorerna Rolf Sundberg G48 och Karin Steen Å2. 

 
1  Sammanträdets öppnande 

Ordföranden öppnade mötet.   
 
2 Val av justerare och fastställande av dagordning  

Kerstin Hamrin utsågs till justerare och dagordningen fastställdes.  
 
3  Föregående protokoll Vag-2  
 Protokollet från Vag-2 fastställdes. 
 
4  Ekonomi  

• Kerstin Hamrin redogjorde för budgetuppföljning tom 20/5. 

• Fastställdes fördelningen inom styrelsen av det vid stämman beslutade 
arvodet till styrelsen.  

• Fastställdes attestrutin och rutiner kring denna, inklusive inköpsrutin. 

• Fastställdes ersättningsnivåer för utlåning av egen utrustning vid arbete för 
vägföreningen. 

 
5 Skrivelser, inkomna och utgående 
5.1 Inkomna skrivelser. 

• Inga. 
5.2 Utgående skrivelser. 

• Inga.  
 
6 Uppföljning av årsstämman 2022 den 7/5. 

• Kantklippning utförs i regel direkt efter midsommar, men Robert Möller kan 
efter behov besluta om annan tidpunkt beroende på växtligheten.  

• Diskuterades om hur upprättandet av röstlängd skall ske vid framtida 
stämmor. Nuvarande metod med registrering vid ankomst är inte optimal p g 
a den korta tiden mellan ankomst/registrering och stämmans öppnande där 
röstlängden skall presenteras i början. Risk för fel föreligger och i framtiden 
kan föranmälan övervägas.  

 
7 Rapporter/ärenden, samt uppdatering av bevakningslistan   

• Robert Möller beställer saltning och sladdning av Maltbacken av Svevia. Till 
bevakningslistan.  
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8 Övriga frågor 
 Inga 
 
9  Nästa möte Vag-5 2022.    

Nästa styrelsemöte Vag-5 den 3/7 kl 11:00-13:00 hos Johan Roman på Langö. 
Robert Möller står för båttransport från Vålarö över till Langö.  

 
10  Mötets avslutande 

Ordföranden Johan Roman avslutade sammanträdet. 
 
 
 
Vid protokollet: Justeras:  Justeras ordförande: 

 
 
 
 

 
Björn Mattsson Kerstin Hamrin    Johan Roman 

 
 
 
 
Bevakningslista: 
 

• Vag-6/21. Reglering av tung trafik utifrån rapport Rolf Sundberg G48.  

• Vag-6/21. Belastningsprov av vägens tålighet för tung trafik. Per Aronsson söker 
möjlig utförare. 

• Vag-5/21. Åtgärdande och reglering av skador på Risövägen som uppkommit under 
våren och sommaren av skogsmaskiner för gallringen och tunga transporter till 
Svärdsklova. Bevakas gemensamt av Vägföreningen och Samfälligheten. 

• Vag-1/22. Upphandling av skyltar för rekommenderad hastighet och återvändsgata 
har gjorts och dessa har monterats. Det konstaterades dock att skyltarna var i 
minsta laget och Robert Möller beställer större och ombesörjer montering av dessa.  

• Vag-1/22. Johan begär återkoppling från Svevia när plogning eller sandning 
genomförts.   

• Vag-1/22. Efter det att Vattenfall slutfört grävarbetena för el skall slutbesiktning 
genomföras. Samordnas med Samfälligheten. Johan Roman kontaktar 
Samfällighetens ordförande Stefan Aronsson angående detta. 

• Robert Möller beställer saltning och sladdning av Maltbacken av Svevia.  
 


