
KALLELSE TrLL BALToRA vAGrOnruNGS oRDtNARrr AnsrAvlun

Lordagen den 4 maj 2019 kl10 i Spillersboda missionshus

t. Motets oppnande
2. Val av ordforande och sekreterare for stdmman

3. Val av tv6 justeringsmdn

4. Faststdllande av dagordning och rostliingd

5. Arsstdmmans stadgeenliga utlysande

6. Styrelsens och revisorernas berdttelse
7. Ansvarsfrihet for styrelsen

8. Framstdllningar fr6n styrelsen

9. lnkomna motioner
10. Allmiin information frAn styrelsen
11. Telefon och reseersdttning till styrelsen
12. Telefon och reseersdttning till revisorer
13. Telefon och reseersdttning till valberedning
14. Faststdllande av Srsavgift for 2019
15. Debiteringsldngd framlagd p6 stdmman, innehAllande varje

medlems drsavgift, totalsumma for samtliga medlemmars
Srsavgifter samt forfallodagen angiven

16. Faststdllande av budget
17. Val av:

a, 3 ledamoter pA2 Ar (Alexandra Lindquist, Liz Gauffin och

Hans-Ake Jansson pi valbara platser)

b,2 suppleanter pA 1ir (Klas Nyl6n och Stefan Ostgren pA

valbara platser)

c, 2 reviso rer pd 2Ar

d,2 valberedare pi 1 5r (Hans Pettersson och Benny Nilsson p6

valbara platser)

18. Ovriga frigor
19. Motets avslutande

Forslag till budget 2019, resultat- och balansrdkning samt forvaltningsberattelse for 6r
2018 kommer att finnas tillgdnglig i foreningens brevl;ida samt under vAr flik

ba ltora. se senast 2019-04-20



Hej,

Yi ar 1 st fastigheter som d r be l2igna i d irekt a n knytn ing till No rma nsvag ( 1.6-24 sa mt hcirntomte rna
p6 Spingvdgen 1 och 2) pi "kronet" vid SpAngvdgen.

Problemet som vi lever med varje dag dr att det kors alldeles for fort forbi alla tomter utan att det
saktas ned.

Vi har p6talat detta vid ett flertal ggr att det behdvs fler dn ett farthinder pi den strdckan diir vSra

fastigheter ligger si en siinkning av fartenbehills forbi fastigheterna, samt att det p6 ett biittre sdtt
informeras i hela omr6det att det dr 30 km som hogsta tillitna hastighet.

Forslag p6 Stgiirder,

Fler farthinder (ca: 995kr ex moms) ddr husen ligger ndra vdgen, antingen av de typer som
anvdnds idag eller hinder typ blomlSdor sA man blir tvungen att sdnka farten och svdnga
mellan.
Tydlig information pi hogsta tillStna hastighet, satta upp vanliga 30 skyltar (vanliga gula

roda), kostar ca:-l45kr styck plus stolpe ca: 660kr styck.
DA det dr flertalet boende i omridet som inte respekterar hastigheten, si kan man ldgga ut
information pi hemsidan om vikten att siinka farten.

Det iir av stcirsta vikt styrelsen tillstyrker att nigot av ovanst6ende blir till verklighet INNAN det
hdnder en olycka.

Kdlla for priser ang. farthinder
https:/lwww.flexibu m p.selprod u klel-fiexibu rn n?cateHory=1
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Kdlla for priser ang.30-skylt
it tt us://s h c.r;r. sva sa b. se / t ra iiki;k v ii ;i r-va p rll a rken-vasskvlta r/vasma rke-hastiehet-30/

Med vtinlig hiilsning,
Peter
070-763 20 20


