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 § 1. Jan-Ove Asp öppnade mötet och hälsade välkommen. 

 
§ 2. Dagordningen godkändes. 
 
§ 3. Föregående protokoll.  
 Godkändes. 
 

Ang. tömning av soptunnerna vid sjön har vi nu året runt 
tömning. 
 
Problemet med vatten på vägen vid tomterna 53-68 kommer 
uppifrån tomterna och går inte att göra något åt. Vad som vi 
kan göra är att höja brunnen så det inte rinner ner i denna. Jan-
Ove och Finn fixar detta.  

 
§4. Ekonomin. 
 På bankkontot.  118.000:- 
 Kontant i kassan. 2250:- 
 
  
§ 5. Inkomna rapporter och skrivelser. 

Else har fått klagomål på snöröjningen.  Det finns de som anser 
att  man skall ploga och grusa ända intill tomtgränsen.  
Samfällighetens uppgift är  bla. att underhålla vägar och 
vändplatser. Infarter till tomter och dyligt får stugägaren själv 
sköta. 
 

 
§ 6. Information från Fiskekommitte`n. 
 

Sjön öppnar igen Lördagen den 17  mars om det är isfritt. 



 
Miljödag vid sjön blir lördagen den 14 april. 
 
Lycke fiskedag , då stugägarna  får fiska gratis blir lördagen den 
19 maj. 
 

§7.  Övriga frågor. 
 Parkering på vägar och vändplatser. 

Klagomål har inkommit igen från de som plogar och grusar 
vägarna.  
Väghållning kommer inte att ske på de vägar och 
vändplatser där det står parkerade bilar. 
 
Nårab har också inkommit med klagomål  ang. detta. Man har 
problem att vända i vändplatserna och på flera ställen använder 
man gästparkeringarna. Gästparkeringarna är inte gjorda för  
att klara dessa stora och tunga fordon.  Det kan bli så att 
soporna inte blir tömda på dessa ställen. 
 
Flera stugägare har hört av sig till styrelsen om önskemål  att vi 
skall ha en hemsida.  Frågan togs upp och styrelsen ställer sig 
positivt till detta. Man kan då lägga ut information , protokoll 
m.m så alla kan ta del av detta på ett enklare sätt.  
Styrelsen har kontaktat Lennart Nordlund , tomt 135 som är 
duktig på detta. 
 
Årsmötet planeras att bli Söndagen den 17 juni. 
 

§ 8. Nästa möte 
 Söndagen den 6 maj. Hos Kim Nygård, kl. 10.00, tomt 130. 
 
 
§ 9.  Avslutning. 
 Jan-Ove tackade för dagens möte. 
 
 
 

 Sekreterare   Ordförande 
 
 
……………………………… …………………………………. 
Lennart Bergqvist  Jan-Ove Asp 



 
 


