Wästernäs byamän
Styrelsemöte onsdagen den 11 mars 2020
Närvarande: Mats Hoflund, Kerstin Mundt-Petersen, Lars Lundell, Anna D Sjöqvist
och vägfogde Johan Eriksson
Plats: hos Mats Hoflund
1. Till ordförande valdes Mats Hoflund.
2. Till sekreterare valdes Anna D Sjöqvist.
3. Till att justera dagens protokoll valdes Mats Hoflund.
4. Föregående protokoll.
Kassören Kerstin M P har lämnat protokollet för årets konstituerande möte till
banken.
Fastigheten 1:68. Mats H har varit i kontakt med säljarna och informerat om
vad som gäller vid en anslutning till vår väg vid en nybyggnation på den
marken. Även mäklaren som sköter försäljningen är informerad.
Uppnäs, avtal och vägen. Uppnäs har meddelat att de vill träffas igen gällande
avtalet mellan dem och Wästernäs byamän. Lars L och Johan E har varit och
kollat vägtrumman. IP Only behöver göra om fibergrävningen där men även
på andra ställen i byn. Johan E har kontakt med entreprenören för att åtgärda
där det behövs.
Kerstin M P har bokat församlingshemmet till nästa Tjugondagsråd.
S9. Johan E och Lars L har tagit hand om veden och kört ut till behövande
bybor. Rotvältor ska åtgärdas.
Träd som står illa till med stor risk att välta vid väg 2 upp mot väg 6. Trädet
står på familjen Stridhs mark och måste tas bort.
5. Övriga frågor.
Ekonomi. På kontot finns för närvarande SEK 188 406.
Underhållsplanen. Vi gick igenom den underhållsplan Lars L och Johan E gjort
efter att ha gått igenom vägarna i byn.
Budget 2020. Kerstin M P har räknat ut utfallet för 2019 och Mats gick igenom
budgeten för 2020. Vi beslutade om en utgiftsbudget på SEK 115 000 och en
inkomstbudget på ca SEK 96 000. Mötet beslutade att verkställa de åtgärder
på vägen som underhållsplanen innefattar för 2020. Underskottet på ca SEK
20 000, kommer tas från reparationsfonden (saldo 2019 SEK 96 180). Värt att
notera är att vi i budgeten har räknar med en kraftig reducerad kostnad för

snöröjning och halkbekämpning för innevarande år men en ökad kostnad för
hållagning på vägen, på grund av utebliven kyla och mycket regn i början på
året. Utfall 2019/budget 2020 rev 1, underhållsplan och karta bifogas
protokollet.
Planering för städdag lördagen den 25 april. Samling vid båtklubben. Mats är
ansvarig. Han sätter upp anslag, mailar och ordnar för korvgrillning. Förutom
att plocka skräp kan man plocka ris och även, om vädret tillåter, elda vid S9.
Nästa möte. Vi träffas tisdagen den 9 juni klockan 19:00 hos Mats H. Lars L
tar med kaffebröd.
Ordförande Mats avslutade mötet.
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