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 Kort information från årets ordinarie föreningsstämma den 17 augusti 2005-08-26 
 

• Till stämman kom 30 personer, varav 27 röstberättigade. 
• Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för det gångna året. 
• Arbetsplaner för det kommande året: cirka 2200 kvm asfalt samt erforderliga reparationer. 

Anbud har skickats ut och 4 entreprenörer har inkommit med offerter. Styrelsen förordar 
Swegrunds offert, vilken antogs. Entreprenaden skall var utförd senast 051031. Gator som 
beläggs är Pölagårdsvägen från Ringvägen till vägbulan vid vårdcentralen; Underåsavägen 
från Stenviksvägen söderut till Skytteviksvägen; Åsa Villaväg från Hultavägen norrut till 
Åsa Skogsväg. 

• Föreningen sköter ca 55 000 kvm grönytor. Genom upphandling har vi sparat ca 20%. 
• Ett antal motioner behandlades och beslutades. ( För fullständig redogörelse – se vår 

hemsida med hela protokollet från mötet eller läs det på Åsa bibliotek!) Många frågor 
handlar om trafiksäkerhet och för höga hastigheter samt i år även bekymmer med forsande 
vatten utmed vägar efter de häftiga regnen. Styrelsen kommer att ta kontakt med kommunen 
angående ett par av dessa frågor, bl a om 30-skyltning också på östra sidan av väg 939  
(gamla E-6). Diket utmed Krokviksvägen skall rensas och besiktning skall ske av Åsa 
Skogsväg med tanke på avrinning. En motion om avstängning av Stenviksvägen vid 
Stenklivet avslogs, då föreningen inte har rätt att stänga av vägar. Däremot skall vi i samråd 
med kommunen verka för en säkrare trafikmiljö. 

• Uttaxeringen höjdes till 750 kr / andel, vilket innebär 750 kr för helårsboende, 450 kr för 
sommarboende, 225 kr för Åsa småstugor samt 75 kr för obebyggd tomt. Anledning till 
höjningen är att vårt tidigare överskott ( bla på grund av några milda vintrar) nu är förbrukat. 

• Genomförda personval: Kenth Gamhed valdes till ordförande för ett år (fyllnadsval) 
 

 Arne Magnusson omvaldes för 2 år och Eva Wihlner valdes för 2 år (nyval) 
 Bo Barknertz, Tore Nyström samt Bo Svenson omvaldes som suppleanter ( ettårsval).  
 Till revisorer för 1 år valdes Björn Börjesson och Martin Johansson, båda auktoriserade 
 revisorer. Charlotte Blomster valdes som revisorssuppleant. 
 Valberedning: Lennart Holm, sammankallande, Torsten Wendt och Bo-Lennart Ek. 
 
 Hemsidan har fått beröm, och där kan Du finna ny (och även gammal) information om vad 
 som tilldrar sig i föreningen. Där kan Du också kommunicera med styrelsen. 
 
 Läs mera på:  www.asasamfallighetsforening.se 
 
 
 


