
 

 

  

PROTOKOLL 

 

Protokoll fört vid styrelsemöte 2019-02-17  Plats: Idrottens Hus Västerås 

Närvarande:   Maud Widarsson,  Kristina Eriksson, Hans-Olof Lomm 
Benny Odell, Magnus Jansson 
Förhinder: Willy Malmberg  
 

1. Ordförande Magnus Jansson  öppnade mötet och hälsade alla välkomna. 

2. Protokoll 

Genomgång av föregående protokoll, det godkändes och lades till handlingarna. 

3. Skrivelser 

• Det har inkommit skrivelse från Trafikverket, gällande nytt namn på kontaktperson 

gällande vägbidraget till Skilåns Samfällighetsförening. 

• Protokollsbeslut från Lantmäteriet gällande sänkt andelstal på fastigheten 3:62. 

• Begäran om komplettering av årsmötesprotokoll till lantmäteriet. 

• Avtal gällande snöröjning mellan M4 gruppen och Skilåns samfällighetsförening. 

Magnus fick i uppdrag att kontakta olle Åsberg för underskrift av avtalet. 

         

4. Ekonomi 

Maud redogjorde för balans och resultat rapporter som skickats ut. Inga frågor inkom. 

Styrelsen beslutade att ett preliminärt budgetförslag skall presenteras för nästa 

verksamhetsår vid nästa styrelsemöte den 14/4-19. 

 

5. Rapporter ledamöter. 

Benny tog upp att styrelsen var tvungen att slutföra något avtal gällande slyröjning, enligt 

beslut på årsstämman. 

Styrelsen beslutade att Willy fortsätter att förhandla fram ett avtal. 

6. Övriga punkter att behandla. 

Kristina förde på tal om de trasiga vägtrummor som ligger upplagda i början av Skilåvägen. 



Styrelsen beslutade att Willy skulle prata med Östmark och höra om han kunde ta bort dessa. 

Samtidigt så skulle Östmark tillfrågas om han kunde ta bort de två trasiga sandlådorna som 

står en bit upp i backen, vägen från Rv 68 och upp mot Utterkullsvägen. 

 

7.  Övriga frågor. 

IP-Only vad gäller. 

Magnus frågade om samfälligheten fått någon ersättning från IP-Only, typ skadestånd. 

Maud redogjorde för att det inte inkommit några pengar från IP-Only. 

Benny tyckte att samfälligheten skulle anmäla IP-Only till allmänna reklamationsnämnden för 

avtalsbrott. 

Styrelsen beslutade att Magnus skulle kontakta kommunen och höra vad som skett från 

deras håll. Benny efterlyste det avtal som samfälligheten har med IP-Only.  

Magnus fixar fram det. 

 

8. Nästa möte. OBS ändrat datum 

Styrelsen beslutade att nästa möte blir den 28/4-19 hos Hans-Olof Lomm 
 

9. Ordförande tackade för visat intresse och avslutade mötet. 
 
 
 

Magnus Jansson   Benny Odell 
Ordförande   Sekreterare 


