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7§ Ordföranden öppnar mötet 
 
8§ Föregående protokoll. Godkändes i sin helhet. 
Uppföljningsfrågor: 
-Tomas har ännu inte fått återkoppling från Trafikverket ang vägbidraget. Vägbidrag har dock 
inkommit i februari. 
-Reservkraft anl 12: Inget besked ang detta. Bengt tar kontakt med Tomas Hansson. 
 
9§ Planering årsstämman 
Styrelsen beslutade  
-att årsstämman pga pandemiläget återigen måste skjutas upp.  
Ny tid 30/6  kl 18.30 i Bygdegården. 
- att godkänna förslag till verksamhetsberättelse för 2020 samt debiteringslängd för 2021 
-att föreslå årsstämman besluta om ökad debitering som följer; anl 2: 1500 kr grunddebitering 
egna vägen; anl 5: 500 kr extra debitering; anl 7: 1000 kr extra debitering 
-att kallelse till årsstämma skall skickas senast 21-06-16 
Information om framflyttat möte skickas av ordf till anläggningsombuden och läggs in på 
hemsidan. Skall också anslås på anslagstavlorna. 
-att debitering skickas ut under april med sista betalningsdag 21-05-31. Information skall 
medfölja om att debiteringen är preliminär i avvaktan på årsstämmans beslut. 
 
 
10§ Övriga frågor.  
-Sophämtning; Ingen säker information föreligger huruvida det blir individuell sophämtning. 
Bengt har kontaktat Lumire där man lovat återkomma. Vi avvaktar tills vidare. 
-Röjning 
Styrelsen beslutade att Mats Nordberg fullföljer det påbörjade arbetet med strandängarna 
innan ”äggläggningstid”. I övrigt får styrelsemedlemmarna inkomma med förslag om 
ytterligare röjningsbehov. Tomas undersöker om det finns någon entreprenör som har en 
maskin som kan ”rot-dra” slyväxtligheten för ett långvarigare resultat. 
-Vägskyltar Bengt har infordrat offert från Ramudden om åtta skyltar med text 4 ton. Kostnad 
6400 ex moms. 
Styrelsen beslutade att inköpa skyltarna. Vägmästaren ansvarar för utplacering och 
inhämtning samt förvaring. 
-Trädfällning anl 7. Begäran har ånyo inkommit från Mikael Winnebäck på Aspviksvägen 10 
om fällning av fyra tallar på allmänning gränsande till tomten. 
Styrelsen beslutade att godkänna fällning av två tallar där den sökande får välja ut vilka , 
förutsatt att samråd sker med närmaste grannar. Frågan har redan godkänts på 
anläggningsmöte 2020. 
 



 
- Anläggningsombud. På två av anläggningarna inkommer inga minnesanteckningar från 
eventuella anläggningsmöten och det har också inkommit klagomål från enskilda medlemmar. 
Vidare fungerar inte informationsgången från styrelsen vidare till medlemmarna på dessa 
anläggningar optimalt. 
Styrelsen beslutade att ordf kontaktar nuvarande ombud. Sker ingen förändring (möten samt 
inskickande av protokoll) så kommer styrelsen att kalla till anläggningsmöten i berörda 
anläggningar för val av nya ombud, så snart pandemirestriktionerna tillåter det. 
Grusupptag. Det ligger grus efter kanterna på hela Jaktviksvägen. Risk för cyklister och 
miljömässigt inte ok. Bengt tar kontakt med Luleå kommun. 
 
 
11§ Nästa möte 
Ej beslutat. Ordföranden kallar till mötet. Sekr bokar lokalen. 
 
12§ Ordföranden avslutar mötet. 
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