Styrelsemöte 22/1-2015 mellan kl 18-20
Plats Hemma hos Kenneth Karlsson, Södra Limmansvägen
Närvarande: Kenneth Karlsson, Lena Palm, Bert Öjerskog, Lars Lindahl, Jonas Örnborg
1. Dispensansökningar
Länsstyrelsen; inget besked ännu, påstötning ånyo den 22/1 från Jonas.
Strandskydd Lösthagen; inget nytt från komunen i frågan. Siste kontakt med
kommunens tjänsteman strax innan jul.
Bygglov; ?
2. Projektering¨
Intet nytt sedan senaste mötet.
3. Upphandling
Möte med Anja ang bl.a. framtaget förfrågningsunderlag. Förslagsvis möte den 29/1,
kl. 17. Jonas kontaktar Anja om detta.
4. Markägaravtal/vägföreningar
Två stycken inkommit.
JÖ kontaktar Hanna Pålsson (LM) ang ny formulering markägaravtal samt ev problem
om markägaravtal skiljer sig i utformning mellan markägare.
Rundvandring med markägare som uttryckt önskemål om justerad dragning. Kenneth
kontaktar berörda, förslagsvis rundvandring lör den 24 jan. Kenneth kontaktar JÖ och
LL om tid och plats.
Markägaravtal och karta för fastighet Li 12:5. Jonas fixar och skickar till Bert
Kartor för berörda vägföreningar: Västra Tomvägen, S:a Limmanäsvägen, Tom Fägata,
Fjärås bräcka väg samt Limmåsvägen. Jonas tar fram dessa och lämnar till Lars.
Övriga berörda markägare; JÖ tar fram lista och vi delar upp sinsemellan i styrelsen för
bearbetning.
5. Bredband
Henrik ej med på mötet, ingen uppdatering.
Statligt bredbandsstöd; inget nytt ang möjligheterna att söka utan org.nr. Jobbar
vidare på det.
6. Lantmäteri
Inget nytt sedan sist. Jonas kontaktar Hanna ang punkt 4 ovan
7.Ekonomi
Inget större har hänt på kontot sedan sist. Bankavgift betalats.
8. Medlemmar
Lars Olof Gerhardsson skall skriva under ett Lantmäteriavtal. Betalt 1500+2500
9. Info medlemmar
Janne ej närvarande. Hemsida uppdateras när behov och material finns.
10: Övriga frågor
Sparbanksstiftelsen: Jonas informerade om möjligheten att söka stöd hos
Sparbanksstiftelsen. Lars hade bekant som I Varberg erhållit 700 000 i stöd för
bredbandsutveckling. Värt undersöka om möjligheterna för oss. Henrik, kan du
undersöka detta?

Tillstånd/samråd med Vägverket i samband med passage av allmän väg
(Tostaredsvägen, Gällingevägen, ytterligare väg??). Lars L kontaktar Vägverket.
Endagars utbildning av arbetsmiljö för byggherre; Lars L informerade, kanske viktigt att
ngn/ngr i styrelsen har detta i samband med byggnation. Lars undersöker vidare.
Årsmöte; prel. datum bestämdes till 9 april. Tid och lokal ej bestämt.
Vid pennan
Jonas

