USKABODA VÄGSAMFÄLLIGHET
Kallelse till årsmöte
Medlemmarna i Uskaboda Vägsamfällighet kallas härmed till årsmöte
Lördagen den 22 mars 2014 kl 10.00.
Uskavi friluftsgård
Sedvanliga årsmötesförhandlingar. Kaffe
Välkomna!
Styrelsen
-

Thomas Eriksson, ordförande
070-3040880

Dagordning
1.

Mötets öppnande

2.

Årsmötet behörigen utlyst

3.

Upprättande av röstlängd

4.

Val av ordförande för stämman

5.

Val av sekreterare för stämman

6.

Val av två justeringsmän

7.

Godkännande av dagordning

8.

Verksamhetsberättelse 2013

9.

Kassaberättelse 2013

10. Revisionsberättelse 2013
11. Ansvarsfrihet för styrelsen 2013
12. Val av styrelseledamöter
13. Val av styrelsesuppleanter
14. Val av revisor och revisorssuppleant
15. Val av valberedning
16. Hastighetsbegränsande åtgärder
17. Nedsättning av fordonsvikt under tjällossning
18. Utdebitering från andelsägarna 2014 samt verksamhetsplan.
19. Plogning vid brevlådorna
20. Fibernät till bygden, information
21. Inkomna motioner
22. Övriga ärenden
23. Mötets avslutas

STYRELSENS FÖRSLAG
Pkt.16 30-skyltarna byts mot blå/vita anvisningsmärken och den södra flyttas till sydväst ”Hilmas”
Frågan om ytterligare farthinder bordläggs till nästa år, då behovet utvärderas.
Pkt.17 Föreningen köper 12-ton skylt och anmäler till Trafikverket när den är uppsatt.
Styrelsen vädjar till alla att respektera skyltningen och anmäla ev. behov av tung trafik så att besiktning av vägen
kan ske före/efter körning.
Pkt. 18 Styrelsen föreslår: grusning av sträckorna: Långbrohagen-Byn, Tickeshage, Y-korset före Näset- Kullen.
Dikesrensning Långbrohagen- Byn
För att täcka dessa kostnader samt övrigt underhåll och skyltar föreslår styrelsen en utdebitering om 20.000kr
till medlemmarna.

Pkt. 19 Styrelsen föreslår att området framför brevlådorna plogas av den entreprenör som plogar vägen vid snöfall.

Verksamhetsberättelse Uskaboda vägsamfällighet 2013
Styrelsen har under året bestått av:
Ordf. Thomas Eriksson
Sekr. Lottika Almnor
Kassör Lennart Uske
Suppl. Roland Pettersson
Suppl. Vanja Heed

.
Vägarna har under sommaren grusats vid Tickeshage och Långbrohagkorset-Byn. Buskröjning av vägrenar
har utförts.
Dikesrensning har gjorts på alla sträckor söder om ”Surfbeach”.
Övrigt underhåll av vägarna har under året skett i normal omfattning. Sladdning och hyvling har skett flera
gånger.
De beslutade 30-skyltarna monterades i maj, men placeringen samt efterlevnaden har varit föremål för
diskussion inom föreningen. Det har också vid kontakt med REV framkommit att
skyltarna måste bytas till blå/vita anvisningsmärken (max. hastighet).
Behovet av farthinder på vägen har också diskuterats under året. Ett tillfälligt sådant, som
under en begränsad period installerades av en medlem i föreningen, med ordförandes godkännande,
aktualiserade att frågan tas upp på nästa årsmöte.
Det har på förekommen anledning diskuterats huruvida tunga transporter på vägen får utföras under perioder
med nedsatt bärighet (tjällossning).
Styrelsen anser att frågan är principiellt viktig för att undvika stora underhållskostnader, och bör tas upp på
nästa årsmöte.
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