BJÖRNS VÄGSAMFÄLLIGHETSFÖRENING 2010-08-08 PROTOKOLL

Protokoll fört vid Björns Vägsamfällighets extra föreningsstämma 2010-08-08
Stämmans öppnande.
Alla hälsades välkomna.
§1
Val av ordförande.
Till ordförande valdes Sture Norlin.
§2
Val av sekreterare
Till sekreterare valdes Lena Claesson.
§3
Val av justeringsmän.
Till justeringsmän valdes Lars Nordström och Bo Andersson.
§4
Upprop av närvarande deltagare.
Se bifogad lista. Deltagarna ombads lämna e-postadresser om så fanns.
§5
Mötets behöriga utlysande.
Extrastämman ansåg att mötet var behörigt utlyst.
§6
Anslagstavla/skylt om max-/totalvikt för tunga transporter.
Mötet beslutade att anta styrelsens förslag enligt följande;
Att mellan 1/4- 30/5 förbjuda tunga transporter med max/totalvikt över 4 ton. Undantag görs
för sopbil, snöröjningsfordon, slambil samt utryckningsfordon. Skylt som redan finns uppsatt
flyttas ut till korsningen Björnvägen/Skatan-/ Galtströmsvägen.
Styrelsen påminde även om ett beslut från årsstämman 2008, att vägmästaren skall kontaktas
för att besikta vägen före och efter tunga transporter.
Ett tillägg på vägskylten skall göras där namn och telefonnummer till vägmästaren anges.
Beställaren av transporten ansvarar för att kontakten med vägmästaren sker.
§7
Vägförbättring.
Ordförande läste upp nedanstående information från två telefonsamtal 2010-08-02 med dels
Mikael Löfkvist, Vd för Mitt Sverige Vatten och dels med Lena Eriksson, tf Miljöchef,
Miljöförvaltningen, Sundsvalls Kommun angående avloppsfrågan.
Mikael Löfkvist:
 Start i Lubban till hösten. Beräknas vara klart 2012.
 Start på Alnö våren 2011. Beräknas vara klart 2015.
Vi har egentligen inga resurser att ta oss an Björnområdet under denna tid, men det är
Miljökontoret och politikerna som bestämmer. Det går naturligtvis att ta in extra
resurser/entreprenörer. Jag bedömer att Björnområdet blir aktuellt om 3-5 år.
Lena Eriksson:
 Sammanställning av sommarens inventering av avloppssystem på Björn pågår. En
bedömning av Miljöförvaltningens tjänstemän om åtgärd för Björnområdet bör kunna
vara klar sept-okt. Sen skall förslaget tas i Miljönämnden, skickas ut på remiss och
beslut tas sen efter ca ett halvår i kommunfullmäktige.



En första titt på inventeringsresultatet gav, enligt Lena, en svårbedömd bild. Det finns
väl fungerande avloppsanläggningar och ej tillfredsställande sådana. Vi månar
speciellt om sjöbodviken. Ett alternativ till ”tvångsanslutning” av alla
avloppsanläggningar på Björn till Skatans reningsverk kan också vara påbud om
selektiva åtgärder, dvs. de som ej har tillfredställande avloppsanläggningar får påbud
om att åtgärda detta.

Utifrån denna information lade styrelsen följande två förslag:
A. Att extra föreningsstämman ger styrelsen mandat att, efter att förslag om åtgärder
presenterats av miljöförvaltningen, besluta om att ansöka extra driftbidrag i enlighet med
styrelsens tidigare förslag (2010 07 03), alternativt hänskjuta frågan om vägförbättring till
årsstämman 2011 men, oavsett vilket, göra en temporär vägförbättring under hösten 2010.
B. Att hänskjuta frågan om vägförbättring till årsstämman 2011 men göra en temporär
vägförbättring under hösten 2010.
Mötet beslutade att anta förslag A. Kommande information från miljöförvaltningen och
styrelsens ställningstagande kommer att anslås på anslagstavlan, skickas via e-post eller brev
till medlemmarna.
§8
Vägavgift för 2010/2011
Mötet beslutade att anta styrelsens förslag enligt dagordning, dvs 500 kr/medlem. Många har
redan betalt in summan. Kassören skickar inbetalningskort till övriga (Pg 666543-4). Påminde
om att ange fastighetsbeteckning och namn på inbetalningskortet.
§9
Budget 2010/2011
Kassören läste upp budgeten som beräknats utifrån att driftbidrag sökts och erhållits. En
justering av den totala investeringskostnaden från förra stämmans budget är gjord.
Informerades om att Svevias offert finns tillgänglig hos Sture Norlin.
§ 10
Övriga frågor
Förslag fanns från tidigare årsstämma i juli att utföra en temporär reparation av hål/skador på
Björnvägen Detta kommer att ske efter det beslut som togs under punkt 5.
Fråga om att inköpa en röjsåg för röjning av sly efter vägen togs upp. Styrelsen fick i uppdrag
att kontrollera försäkringsfrågan kring om någon skulle skada sig vid användning av
samfällighetens ev. gemensamma röjsåg samt vem som skulle ansvara för röjsågen. Om inga
hinder finns köps en röjsåg in till föreningen. Röjning som utförs av entreprenör en gång per
sommar räcker inte.
Frågan om att använda e-post vid utskick togs upp. Skulle underlätta informationsflödet.
Behöver stadgarna ändras för detta får frågan åter tas upp på nästkommande årsstämma
2011(krävs två på varandra följande årsstämmor för att ändra i stadgarna). Mötet enades om
att det var ett bra förslag och beslöt att göra detta.
Lars Nordström erbjöd sig att bli web-redaktör och undersöka, med hjälp av Benny Wadell,
om det går att göra en länk till vägföreningen från hemsidan www.skatan.nu.
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