
Väländans samfällighetsförening 

Protokoll nr 4 Styrelsemöte den 1 september 2020 

Närvarande: Susanne Henne, Håkan Niklasson, Erik Bildsten, Carina Holmstedter 

 Richard von Reschreiter och Annika Söderberg. 

Frånvarande: Agnetha Larsson. 

 

 1. Mötet öppnat 

 Mötets ordförande Erik Bildsten förklarar mötet öppnat. 

 Mötet hölls på Väländabacken 23 kl 18.30. 

 

 2. Föregående mötesprotokoll 

 Föregående mötesprotokoll lästes upp 

 3. Kassarapport 

 Pg: 69037.32:- 

 Bg: 228508.40:- 

 Inkomna fakturor: 

 Skylt & trafik 14035:- 

 Dikning längs ängen samt nedläggning av rör 14375:- 

 Vägmaterial/grus 19143:- 

 Saltning 15431:- 

 Påminnelseavgift från Nordea. Då Nordea gjort om inloggningen och det blev komplikationer 

 Mellan konto och bank. Men det är löst. 

 4 st fastigheter har ännu ej betalat sina medlemsavgifter. Påminnelse är utskickat. 

 

 4. Utförda åtgärder 

 . Dikning längs med ängen och i samband med detta har en bro mot Väländarundan ersatts med  

   ett rör. Anledningen till detta är att kunna komma fram med gräsklippare och även snöröja. 

 . Gräset på ängen har blivit klippt. 

  

 

 



 5. Planerade åtgärder 

 . Fylla potthål. 

 . Sladda vägen. 

 . Be Blomman att fixa ett ”grusdike” som har uppkommit mellan asfalten och grusvägen vid 

 Väländabacken och Väländastigen. 

 Även ta bort kanter längs diket som gör att vattnet rinner fel vid nederbörd. 

 . Be SGE om att komma ut med skyliften och resa bort grenar som växter in över vägbanan. 

 Så att vi håller ”4-kanten” ren för våra servicebilar. 

 . Mikael Lilja är kontaktad inför kommande vinterunderhåll 2020-2021 och vi har en 

 Överrenskommelse. 

 . Kratta igenom kutterspånet på stigen vid ängen noggrant flera gånger för att sanera glasbitar, 

  Sedan lägga på en klass N2 fiberduk ovanpå och sedan grus. 

 

 6. Inköp 

    . Saltsand. 

    . Fiberduk. 

    . Grus. 

 

 

 7. Ingående skrivelse 

 . Telefonsamtal ang. ”grusdiket” som har blivit mellan backen och stigen. Se planerade 

   åtgärder på punkt 5. 

 . En skrivelse från boende på Väländarundan 28 gällande ditforsling av ett attefallshus. 

 

 8. Utgående skrivelser 

    . Påminnelse medlemsavgiften till dem som ej betalat. 

 

 9. Övriga frågor 

   . 3 st av föreningens medlemmar kom till mötet för att framföra sina 

     åsikter ang. det kutterspån som av en medlem i vår förening lagt ut på gångstigen vid  

     ängen. Kutterspånet var utav medlemmen tänkt som ett komplement till den flis 



 vi tidigare börjat lägga ut där för att få en torrare och mindre lerig stig. Olyckligt nog så 

 innehöll kutterspånet glasbitar, vilket medlemmen inte hade någon vetskap om. 

 När så glasbitarna hittades utav olika personer som gick på stigen kontaktade man 

 medlemmen. 

 Denne tog med sig sin familj och några vänner ut för att kratta igenom och leta efter glas. 

 Man hittade litegrann och trodde att man fått bort det. 

 Men även efter detta dök det upp glas. 

 Medlemmen satte till slut upp skyltar som varnade för glaset. 

 Dem 3 medlemmar som besökte styrelsemötet krävde att kutterspånet skulle bort. 

 Styrelsen beslutade att på dagens möte gå ner till stigen för att se över hur det såg ut. 

 Och så gjordes. 

 Styrelsen har på tidigare möten pratat om att vi borde ha en nödväg ifall att backen skulle bli 

 Blockerad och vi skulle behöva hjälp utav t.e.x ambulans , eller akut komma ut ur området. 

 Tanken var först att röja lite träd vid busstigen mot Enhem, vilket skulle gynna även deras 

 område. Men Enhem tackad nej till förslaget. Då var enda alternativet stigen jämte ängen 

 upp till Vedahöjden. Den är befintligt bred såsom på något enstaka litet träd och några grenar. 

 Nu när detta olyckliga med kutterspånet hände i samma veva som dessa tankar så lade styrelsen, 

 på mötet, fram 2 st förslag som styrelsen röstade om. 

Förslag nr 1. Att sanera bort kutterspånet och fliset som nu låg. 

Förslag nr 2. Kratta igenom kutterspånet noggrant flera gånger och leta efter fler glasbitar, sen låta 

det ligga kvar som en markbindare, lägga på en klass N2 fiberduk, som är av en kraftigare kvalitet och 

sen lägga på grus på den. 

På så vis får vi en torr fin stig, en nödväg och säkrar upp att ingen, varken djur eller 

människor, skulle kunna stöta på några fler glasbitar. 

 Styrelsen röstade om dem 2 förslagen. Eftersom den medlem som lagt ut kutterspånet på stigen 

ingår i styrelsen som ledamot så lade denne ned sin röst. 

 Förslag nr 1 fick 0 st röster och  

 Förslag nr 2 fick 4 st röster. 

 Så beslutet blev att kratta igenom kutterspånet noggrant ett antal gånger på samma ställe 

Sedan lägga ut fiberduken ovanpå och sedan grus. 

 

 



 

 . Städdag Lördag 10 Oktober 10.00. 

 

 10. Nästa möte 

 Tisdag 29 September 18.30 hos Carina Holmstedter på Väländabacken 23. 

 

 11. Mötet avslutat 

 Ordförande Erik Bildsten förklarar mötet avslutat. 

 

Vid protokollet Justeras 

 

--------------------------------------------------- ---------------------------------------------------- 

 Carina Holmstedter                                     Erik Bildsten 


