PROTOKOLL
Protokoll fört vid styrelsemöte 2018-09-23 Plats: Hos Maud o Benny, Fyrkanten, Riddarhyttan.
Närvarande: Maud Widarsson, Hans-Olof Lomm, Willy Malmberg, Kristina Eriksson, Benny Odell
Förhinder:

Magnus Jansson

Willy Malmberg utsågs att leda dagens möte.
1. Ordförande Willy Malmberg öppnade mötet och hälsade alla välkomna.
2. Protokoll: Föregående Protokoll godkändes. Benny meddelade att årsmötesprotokollet satts
upp på samtliga anslagstavlor och Willy har lagt ut det på hemsidan.
3. Skrivelse: Det har inkommit en skrivelse från Jan Hansson ang. belysning, vägtrumma, trasigt
lock på avloppsbrunn samt synpunkter på namn på fastigheter.
Willy meddelade att han pratat med Hansson och fått reda på vad det är för problem och det
visar sig att locket på avloppsbrunnen inte tillhör samfälligheten, utan det är kommunens
ansvarsområde. Willy har pratat med kommunen som skall titta på saken.
När det sedan gäller belysningen så fungerar all belysning. Styrelsen vidtar ingen ytterligare
åtgärd i detta fall.
När det sedan gäller den aktuella vägtrumman så kontaktar Willy Östmark och hör efter om
han kan hjälpa till med att se till att trumman blir åtgärdad.
Namnfrågan på fastigheter, så har styrelsen inga synpunkter på detta påpekande.
Det har inkommit ett telefonsamtal från David Momayes, Skilån 3:62 gällande andelstal. (Se
vidare under punkten ekonomi)
4. Ekonomi: Maud redogjorde för det ekonomiska läget. Balans- och resultatrapport per den
31/8 -18 utskickad via e post..
David Momayes som ringt och framfört att han anser att han har fel andelstal, 1.0
(bostadshus). Han berättade att han rev detta hus som stod på tomten hösten 2017 och vill
då ha ett lägre andelstal, 0,1.
Andelstalen bestäms av Lantmäteriet och en förhandling måste ske för att en ändring ska
komma till stånd.
Styrelsen beslutade dock att en kreditering av hans medlemsavgift skall ske. Maud fick
uppdraget att meddela Momayes dels om kreditering samt förhandlingen till Lantmäteriet
som måste ske.

5. Rapport från ledamöter: Willy meddelade att han varit på ett möte med delar av
Riddarhyttans vägförenings styrelse gällande vinterväghållning ibland annat i vårt område.
Det framkom att en person vid namn Cathy Karlsson var intresserad av att sköta
vinterväghållningen åt bland annat Skilåns Samfällighetsförening. Det kommer att hållas ett
nytt möte med henne och Riddarhyttans vägförenings styrelse under vecka 39 då även ordf.
Magnus kommer att deltaga.
Rapport gällande hastighetsbegränsning i Samfällighetsföreningens område.
Benny redogjorde att det fanns ett beslut från 1995 gällande hastighetsnedsättning efter
ansökan av Jan Hansson. Det beslutet har fattats av kommunen.
Efter granskning av Länsstyrelsen i Västmanlands län så har denna högre instans hävt detta
beslut och meddelat oss att 30 km/tim inte gäller längre. Efter en överklagan av det beslutet
så fick samfälligheten ett slutligt beslut 2016-11-25 att någon nedsättning av bashastigheten
inom Skilåns Samfällighet inte godkänts. Det är alltså bashastigheten 70 km/tim som råder.
Styrelsen har inte fått in några förslag på ny skrivning till Länsstyrelsen som utlovades på
årsstämman.
Styrelsen beslutade att inte skicka in någon ny ansökan till Länsstyrelsen.
Benny fick uppdraget att beställa två skyltar om upplysning om ”lekande barn” som skall
sättas upp till våren 2019.
6. Övriga punkter att behandla: Willy redogjorde för att han fått påpekande att Bergåsvägen är
i dåligt skick, den behöver skrapas om så att regnvatten leds ner mot diken, idag rinner det
ner på vägbanan och skapar stor skada.
Willy har pratat med vägmästaren, Christer Johansson som varit ute och tittat, han har även
lämnat prisuppgift för arbetet, 30 kr/meter á 670 meter, c;a 20.100 kronor. Därutöver
tillkommer eventuellt grus.
Styrelsen beslutade att Willy beställer denna åtgärd.
Styrelsen beslutade att Magnus tar kontakt med IP-Only och försöker få till en besiktning av
vägarna innan vintern. Det är viktigt att vi får till ett avslut med IP-Only.
När det gäller slyröjningen så berättade Willy att Cathy Karlsson kan vara intresserad av att
sköta detta. Willy återkommer i frågan.
7. Övriga frågor: Kristina påpekade att den funktionärslistan som finns på hemsidan inte
stämmer överens med verkligheten.
Benny redogjorde för att han inte fått in svar från funktionärerna om de vill finnas med på
listan , så därför är den försenad
Styrelsen beslutade att lägga ut de uppgifter som är OK enligt Benny. Benny skickar över
listan till Willy omgående.
Ljusrelä för gatubelysning. Kristina meddelade att hon fått påpekande att det är ett träd som
skymmer ljusreläet och det innebär att gatbelysningen tänds för tidigt.
Styrelsen beslutade att Hans-Olof tar ned detta träd och tar reda på veden.

8. Nästa Möte: Nästa möte blir den 2 december klockan 10.00 på Idrottens hus, Rocklunda,
Västerås.
9. Avslutning: Ordförande tackade för visat intresse och avslutade mötet.
Stort tack för smörgåsar. bullar, kaffe och gott sällskap!

……………………………………………………
Willy Malmberg, ordförande.

………………………………………………..
Benny Odell sekreterare

