
Protokoll styrelsemöte för Järnäsklubbs östra samfällighetsförening  

Datum:  2021-03-28 

Tid: 15:00 

Plats: SCnas hus i Järnäsklubb   

Närvarande: SCna A. Gezelius 

 Rolf Olofsson 

 Douglas Hallöf 

 Mikael Lindvall 

§ 1                   Mötets öppnande 

Ordförande förklarade mötet öppnat.  

§ 2                    Fastställande av dagordningen   

Styrelsen beslutade aR fastställa dagordningen. 

§ 3                       Val av justerare 

Rolf Olofsson valdes Cll aR jämte ordförande justera protokollet. 

  

§ 4                                                           Föregående protokoll 

Föregående mötesprotokoll gicks igenom där det noterades aR följande åtgärder var 
genomförda sedan förra mötet:  

• Kvarvarande grus vid vändplanen utlagt. 

• Plastslang monterade i vägtrummorna på Trollskatan. 

• Plogning av vägen Cll Svartviken genomförd. 

• Skylten ”Bygdegård” vid landsvägen är nedmonterad. 

Protokollet lades däre[er Cll handlingarna.  

§ 5                                    Ekonomi                   

På kontot finns idag 49 501,15 kronor. 

Bidrag har erhållits på 18 094 kr från Trafikverket och 5 597 kr från Nordmalings kommun. 
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§ 6                                     Medlemsförteckning 

Medlemsförteckningen är uppdaterad den 10 mars 2021. 

§ 7                             Verksamhet 

Styrelsen beslutade aR:   

• Inte beställa någon snödikning innevarande år. 

• Framföra önskemål/begäran Cll Svevia om aR hyvling/grusning av vägen genomförs 
under maj månad.  

• Ställa in städdagen även deRa år då osäkerhet fordarande råder avseende 
restrikConer och rekommendaConer knutna Cll pandemin.   

• AvyRra farthindret som legat ute två säsonger utan aR önskad effekt uppnåddes.  

• Införskaffa eR förråd för förvaring av plogkäppar, vägskyltar etc. 

 
§ 8                            Övriga frågor 

Diskussion följde om nödvändigheten aR ha en vändplan vid pumphuset på Trollskatan. Hur 
stor yta som krävs för en eventuell vändplan samt arrendekostnaden Cll markägaren är 
frågeställningar som tas i beaktande i den fortsaRa hanteringen i ärendet.   

Frågan om aR namnge vägsträckan som dels löper från landsvägen och österut, samt för 
sträckan från korsningen där vägen viker av söderut mot det gamla Salteriet diskuterades. 
Styrelsen beslutade aR på hemsidan och på Facebook publicera en inbjudan Cll 
medlemmarna om aR lämna namnförslag på sträckan som går från landsvägen och ca 1200 
meter österut där vägen delar sig mot Krokberget och Trollskatan. Avseende sträckan som 
viker av söderut mot Salteriet bedömer styrelsen aR den lokala befolkningen väl känner Cll 
som ”Salterivägen” och inget behov föreligger aR ändra på denna benämning. Omröstning 
och beslut på inkomna namnförslag sker på årsmötet. 

§ 9                               Nästa möte 

Nästa möte blir söndag den 13 juni 2021 klockan 15:00. Plats meddelas senare. 

§ 10                  Mötets avslutande 

Ordförande tackade alla närvarande och avslutade mötet. 

Ordförande    Justeras 

…………………………………………..  ……………………………………………… 

 2



Douglas Hallöf   Rolf Olofsson  
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