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Protokoll ftirt vid Srsm6tet med rdala Viigsamfdllighetsfdrening
2016-04-03

Mcitet 6ppnandes och dagordningen godkdndes

1.

Val av ordfdrande f6r m6tet samt justeringsmdn
Till ordf6rande f6r 6rsmotet valdes MikaelThunberg
Tilljusteringsmdn och rostrdknare valdes Bo Landgren och sten Lindskog
Protokolljustering 96rs efter overenskommelse med sekreteraren
och inom 14 dagar.

-

Verksamhetsberdttelse och ekonomisk rapport
Verksamhetsberiittelsen och den ekonomiska rapporten godkdndes.
Bilaga 1 och 2.

3.

4.

5.

-

Revisionsberdttelse
Christer Larsson l:iste upp revisionsberiittelsen och sttimman godkdnde
denna och gav
styrelsen ansvarsfrihet.

-

Val av styrelse
- Vice ordforande for en tid av 2 6r: Gunnar Skoog, omval
- Kassor for en tid av 2 6r: Ulrika Djignagird, omval
- Styrelsesuppleant for en tid av 2 ir: Jan Lans, omval
Ovriga val
Revisor fdr en tid av 2 6r: Christer Larsson, omval
Revisorsuppleant f6r en tid av 2
paul Wennberg, omval
Valberedning for en tid av 1 6r :Lena Malmberg, Carl-Axel Wildt och Sten Lindskog,

-

ir

omval
5.

Hdjning av 6rsavgift
Stdmman godkdnde styrelsens forslag betr hojning av Arsavgiften med 200 kr f o m 20t7,
vilket innebtjr att 6rsavgiften blir 2000 kr. Forslaget motiverades med okad kostnad for
asfalteringen samt kommande itgdrder for belysningen inom om16det.

-

7.

8.

Motioner
En motion har inkommit frin

-

Bo Tornberg pd Kaprifolvtigen 4, avseende f6rslag om
slopande av sandning och grusning vintertid, istijllet bor pengarna liiggas p6 sopning av
vdgarna under november.
St;imman avsl6r motionen av siikerhetsskdl.

6vriga frigor

-

Hur sopning av vdra viigar skall utforas, hanteras av styrelsen.
Det finns fortfarande sopkdrl som st6r pd vdgmark. Styrelsen pSminner berorda
fastighetsdgare iterigen. Sopkdrl skall st$ pS tomtmark och uppstdllningsplatsen skall
anordnas enligt kommunens krav och onskemil. I vissa fall kan sopkdrl rullas fram till
vigmark men di endast i omedelbar anslutning till tomning.
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-

sekreteraren fortsdtter arbetet med att f6 hemsidan
i ett enkelt hanterbart skick med
hjiilp av frivilliga krafter. Vdgsamfiilligheten finns upplagd p6
Veberod.nu, under fliken
"F6reningar", men dock endast med en enkel presentation
och en liink till hemsidan.
Deltagare p6 mdtet lyfte upp ett antal viktiga frdgor
for Veberod, t ex fortbestand av
medborgarkontoret, ldalag6rden, ldalaskolan mm. Dessa
fr6gor av politisk karaktdr faller
inte under vfigsamfiillighetens verksamhet, utan b6r
drivas av ldala Villaiigarefdrening.

9. Mdtet avslutades

ldala den 4 april 2016
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Sten Lindskog
Justeringsman

Bilaga 1: Verksamhetsberdttelse
Bilaga 2: Ekonomisk rapport
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Verksamhetsberfittelse fiir ldala viigsamffillighetsfdrening f6r verksamhets6ret
2015

styrelsen har under 6ret best6tt av: Mikael Thunberg ordfdrande, Gunnar
Skoog vice ordf6rande,
Ulrika Djignagdrd kassor, Greger Malmqvist sekreterare och ian Lans och rommy
Ljunggren som
suppleanter.
Revisorer har christer Larsson och Mats Hdrstedt varit och revisorsuppleantef
har paul wennberg
och Sten Lindskog varit.
Valberedning har bestdtt av Lena Malmberg, carl-Axel wildt och sten Lindskog.
styrelsen har haft 4 protokollforda m6ten. styrelsen har haft l6pande kontakt
via e-mail och samtal.
Styrelsen har lagt ut information pA www.idala.ore och svarat pd inkommande
e-mailoch samtal.
Styrelsen har genomfcirt fciljande:

-

Asfaltering av vdgar pd omrSdet har genomfdrts av NCC i enlighet med 6rsmdtesbeslut
201503-29 vilket inneburit att delar av fdljande gator asfalterats i maj 2015: tdalavdgen, Nils p6ls
vdg, Bjorkerodsviigen, Promenaden, Mellanvdgen, Rcinnvdgen, Ljungviigen, Niiverviigen,
Villavdgen, Ekevdgen, Ludvigstigen och Hdvadsvdgen. lnformationsblad om detta gick
ut till
alla fastighetsdgare som tillhdr ldala vdgsamfiillighet islutet av april. Arbetet utfordes

enligt

den planering som styrelsen gjort och 6rsmdtet beslutat, dock blev kostnaderna for
borttagning av trddrotter och Aterst5llning med bdrlager, stodkant samt anslutningar
av
Ljungvdgen, ldastigen och Ludvigstigen till Promenaden h6gre dn berdknat.
Kostnaderna f6r
borttagning av trddrotter och stodkant debiterades lcipande och kostnaden for detta
blev
hdgre iin beriiknat. Dessutom ansdg NCC att anslutningarna till promenaden skulle
betraktas
som tilldggsarbete, vilket inte var styrelsens 6sikt, i denna frdga hade vi en forhandling
med
NCC och delade pA den okade kostnaden.

Arsmcitet hade infor asfalteringen beslutat att kostnaden som berdknats till ca L,6 miljoner
skulle finansieras med egna medel ca 300 000 kr, bidrag frdn Trafikverket och Lunds kommun
med ca 550 000 kr samt genom bankl6n fcir den del av kostnaden som inte tdcks via
egna
medel och bidrag. LAnet berdknades blir ca 750 000 kronor och planerad amorteringstidT

itr.

Den verkliga kostnaden fdr asfalteringen blev 958 175 kr frir vdgar med bidrag
och g06 595 kr
for vdgar utan bidrag, dvs totalt I764770 kr, inklusive moms, Detta finansierades med

bidrag frdn Trafikverket med 383 270 kr, Lunds kommun med l.g5 0OO kr, l6n fr6n
Sparbanken Skdne med 750 000 kr samt i ovrigt med egna medel som blev 446 500 kr.
Dd

vi nu har ny asfalt pd mdnga av vdra vdgarvillstyrelsen pdminna alla fastighetsdgare

p6

ldala om drsmtitesbeslutet fr6n 2006-05-22 som 5r att: "husiigare sj6lva fdr betala
asfaltskador som uppstdr ndr man bestdller tungt fordon,,.

-

Byte av trasiga lampor i mars och december. Det iir m6nga av vdra lampor som iir gamla och
lyser d6ligt, Ca 25 trasiga lampor har bytts ut under 2015. Samtliga 150 kvicksilverlampor p6
omr6det behciver bytas ut under tidsperioden 2A77-2AIg och styrelsen planerar att gora

detta s6 snart det finns egna medeltill detta. Dessutom harvi i.i" natriumlampor p6
ldalastigen som berSknas h6lla liingre dn dvriga lampor. LED lampor iir dn s6 ldnge ovanliga

som gatubelysning i Lunds kommun dd dessa f,r dyra att kdpa in, i Veberdd finns LED lampor
pd Persikogatan. De flesta lampor som sdtts upp i kommunen dr natriumlampor, dvs
samma
sorts lampor som vi har pd ldalastigen. Vi behdver fiirmodligen byta hela armaturen kring
lampan om vi ska byta till LED lampor. Styrelsen kommer under 2016 att ta kontakter med
branschkunniga personer kring belysning och fdrsdka komma igdng med lampbytet under

-

'

2017,
Haft kontakter med markdgaren/Lindgren n5r det giiller nerfallna triid och grenar/sly som
ligger inne i omrddet och 6ster om omrddet. Markdgaren/Lindgren har lovat att merparten
av detta skulle flisas och tas bort. En del har tagits bort, men tyvdrr inte i den omfattning
som vionskat. Aterplanteringen 6ster om omrddet har skett under 2015.
Vattensamling vid Ljungvdgen 3 har dtgiirdats dA diir satts en brunn och stenkista.
Sndrdjning och sandning av vSra vtigar har skett vid behov. Vi tilliimpar samma principer som
i kommunen i 6vrigt, vilket innebiir att v6ra huvudvdgar/matarvdgar som vi har statsbidrag

fdr plogas och/eller sandas fdrst, Ovriga vdgar plogas och/eller sandas vid vissa tillfiillen
samtidigt som matarvigarna och vid andra tillfiillen senare beroende p6 omfattningen av

-

sndandet, halkrisk och entrepren6rernas mrijlighet att ploga eller grusa.
Viigkanterna klipptes i slutet av juni eller bdrjan av juli samt iiven i september l6ngs
ldalavdgen.
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Styrelsen

