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Anteckningar från möte 2008-06-30
Plats och tid

Bergsbykyrkan, 18.00

Kallelse

Samtliga ägare och delägare, 248 st har kallats till detta möte i samband
med kommunens utskick om indraget vägunderhåll.

Närvarande

C:a 80 st fastighets- och markägare berörda av vägen till Kågnäset.
67 st fastighets- och markägare var representerade.

Initiativtagare

Lennart Lindström, Nils-Erik Hedblad och Ingemar Högberg har
inbjudit till mötet.

Inledning

Lennart Lindström inledde med en kort historik och anledningen till
varför vi samlats.

Ordet fritt

• Några tyckte att vi skulle överklaga.
• Lennart Lindström undersöker vart man överklagar.
• Folke Karlsson påpekade att det är en avdragen väg med 5 m bredd.
• Någon föreslog att kommunen fortsätter att ansvara för vägen och att
vi betalar för deras kostnader.
• Skogsägarna ska vara med, (vilket de också är).
• Skogsköpare ska ersätta ev.skador på vägen.
• Det finns en vilande vägförening.
• Vi bör välja en interimstyrelse, bestående av minst tre personer.

Val av interimstyrelse

Mötet valde Erik Nordlund och Ingemar Högberg.

Interimstyrelsens uppgifter

• Att utse en tredje ledamot.
• Att undersöka om den vilande föreningen kan användas.
• Att undersöka förutsättningarna för en andelsförrättning hos
Lantmäteriet.
• Att ansöka hos kommunen om bidrag till Lantmäteriets kostnader.
• Att fungera som valberedning inför nästa möte, då ordinarie styrelse
ska väljas.
• Att föreslå ett namn på vägen.
• Att föreslå stadgar.
• Att föreslå den totala utdebiteringen för år 2009 som sedan ska
fördelas på alla fastighets- och markägare.
• Att kalla till ett årsmöte i höst.
• Att informera på Penningskrinets hemsida med adressen:
http://penningskrinet.skelleftea.org/kagnas.php
och på anslagstavlor efter vägen.

Justerare

Anders Lindgren och Lars Brändström valdes att justera dessa
anteckningar.

Mailadress

Alla uppmanas att meddela sin mailadress för att minimera antalet
brevutskick vid kallelser.

Avslutning

Presidiet tackade för visat intresse och några tackade initiativtagarna för
inbjudan till detta möte.
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