
Protokoll fört vid styrelsesammanträde i Ramsö vägförening 

den 13 maj 2012 hos Ingrid Frideborgsdotter  

 

Närvarande:   Ingrid Frideborgsdotter, styrelseordförande 

                       Ulf Denkert, ledamot 

  Roger Engholm, ledamot 

Jackie Jakubowski, sekreterare 

Mats Björling, tjänstgörande suppleant 

Frånvarande: Göran Haglund, Göran Agerberg 

 

 

§ 1 Mötet öppnades och dagordningen godkändes   

Genomgång av årsmötesprotokollet. 

Fastställande av dagordning samt val av protokollförare (Jackie) och justeringsansvariga (Roger och Ulf). 

 

§ 2 Ekonomi 

Då kassören Göran H. inte var närvarande redogjorde Ingrid för föreningens ekonomiska läge. Det finns ca 

100 000 kr i kassan.  

Pengarna skall bl.a. användas för reparation av vägen. Beslut togs att reparera Mellqvists backe för 

offererade 16000 kr plus moms och material. Styrelsen beslöt också att potthållen ska åtgärdas senast 

midsommar. Ulf kontaktar Mats om utförande till priset av 13 000 kr plus moms och några andra mindre 

åtgärder.  Ingrid kontaktar Mats Hargell och meddelar beslut om Mellqvists backe. Den ska vara klar senast 

den 10 augusti. 

    Ordföranden föreslog att 50 000 kr skall fonderas för kommande stora vägarbeten. Förslaget antogs av 

styrelsen.  

 

§ 3 Rapporter och planering 

Styrelsen beslöt att tillåta infiltrationsanläggning vid 1:381. 

   Styrelsen diskuterade skötselplan för vägar inom Ramsö vägförening utifrån ”Tekniskt utlåtande” av 

Tyresö vägkonsult från den 17 april 2011. 

  

   Samtidigt beslöts att avtalet med Mats angående vinterväghållning (se bilaga) skall omförhandlas av 

Ingrid och Ulf.  

 

§ 4 Samfälligheten 

Styrelsen diskuterade sammanslagning av Vägföreningen och Samfälligheten – frågan ska utredas 

 

§ 5 Övriga frågor 



Frågan om trafiken på ön aktualiserades vid årsmötet 2011och en arbetsgrupp tillsattes. Vid årsmötet 2012 

kommer den att föreslå riktlinjer för Ramsös framtida trafik. 

   Det finns ett behov av en avlastningsplats för både grus och maskiner – eventuellt på Samfällighetens 

mark.  

   Styrelsen enig om att sopor inte skall lämnas kvar utan flyttas samma dag. Hämtning avser inte 

byggsopor. Länkarna åtar sig att se till att grovsopor försvinner. 

   Styrelsen enig om att föreslå årsmötet att vi har en årligen återkommande städ- och röjdag på Ramsö både 

höst och vår från och med i hösten 2012. 

 

§ 6 Nästa möten 

Nästa ordinarie styrelsemöte den 21 juni, kl. 16.00 

Nästa årsmöte kommer att äga rum den 26 augusti 2012 kl. 11.00–13.00  

 

Vid protokollet: 

 

 

Jackie Jakubowski 

 

 

Justeras av Ulf och Roger 

 

 

/……………./     /…………………./ 

 

 

 


