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Överby-Vindö Vägförening
Organisationsnummer:814000-8502

Till medlemmarna i Överby Vindö vägförening
Bästa Överbybor,
Nu är snart sommaren här så det är dags för den årliga informationen från styrelsen:

Styrelsens sammansättning sedan årsmötet, augusti 2017:
Jerker Stenbäck, ordförande; Lena Blomberg, kassör; Åke Sandler, sekreterare; Ola
Englund, vägfogde; Jan Nordinge ledamot; Jan Granberg, suppleant; Pelle Johansson,
suppleant; Håkan Flodin, suppleant

Föreningsstämma - kallelse
Föreningsstämma hålls söndag 5 augusti 2017, kl.09:30, Gräsmattan framför Sällska huset, Sydvästvägen, Överby. Ytterligare kallelse jämte årsmöteshandlingar sätts upp på våra anslagstavlor några veckor före årsmötet.
Motioner, frågor, synpunkter och förslag som medlemmar önskar få behandlade vid
årsmötet skall sändas/lämnas till någon i styrelsen, senast 20 juni.

Vägar och diken
Våra vägar är i acceptabelt skick efter en regnig höst och en relativt snöfattig vinter.
Vår vägfogde har fyllt igen sk. potthål (gropar) som tillkommit under hösten, vintern
och våren. För att underlätta vattenavrinningen är det angeläget att varje fastighetsägare medverkar till att rensa diken och vägtrummor under infartsvägarna till fastigheterna.
Styrelsen vill påpeka att föreningen inte ansvarar för skador, som kan uppstå i samband med arbeten på vägar och vägmark, på slangar, kablar eller dylikt som lagts ut i
diken.

Häckar o dyl
Varje fastighetsägare måste tänka på att grenar och kvistar från fastigheten kan sticka
ut över vägarna och därigenom orsaka skador på förbipasserande fordon och försvåra
vägunderhållet. Alla uppmanas därför att skära bort grenar, kvistar och häckar, som
sticker ut över vägområdet. Särskilt fastighetsägare med hörntomter mot Överbyvägen
uppmanas att klippa ner sina häckar så att fri sikt erhålls i vägkorsningarna.

Tunga transporter
Våra vägar är inte dimensionerade för tunga transporter, framför allt inte efter långvariga regnperioder eller vid tjällossningen på våren. Vi uppmanar därför alla fastighetsägare att kontakta vår vägfogde Ola Englund (tel 070-743 29 54), innan tunga transporter beställs till fastigheten. Vägfogden skall tillsammans med fastighetsägaren göra
en besiktning av vägen, innan transporten genomförs, och vägfogden skall också ge

tillstånd till transporten och anvisningar till hur och när transporten får genomföras.
Följs inte dessa regler kan det bli aktuellt med krav om ersättning mot fastighetsägaren för skador, som uppstått på vägarna vid tunga transporter.

Vägskyltar
Var rädda om våra vägskyltar och om någon skylt skadats eller försvunnit meddela vår
vägfogde Ola Englund.

Fastighetsnumrering - vägnummer
De fastighetsägare som inte satt upp skylt med adressnummer på sin fastighet uppmanas att på lämplig plats tydligt utmärka sin fastighets adressnummer med
siffra/siffror.

Fiberkabel
I skrivande stund har vi fått information från Com Hems entreprenör att arbetet medfiberkabel längs Eksjövägen och Lomsjövägen beräknas starta i månadsskifte maj/juni.
Stadsnätsbolaget har informerat om att grävning på tomter är nära förestående.

Avgift vägföreningen
Avgiften/andel till vägföreningen beslutas av föreningsstämman. Fritidsboende har 6
andelar, obebyggda fastigheter en andel och permanentboende har 9 andelar. Boende
utmed Överbyvägen har reducerat andelstal.
Alla fastigheter är medlemmar i vägföreningen och avgiften till vägföreningen är obligatorisk.
Tänk gärna på att informera om vägföreningen vid försäljning och att anmäla ägarbytet till oss så vi har aktuella adressuppgifter när vi upprättar debiteringslängd inför
föreningsstämman.
Vid kontakter med föreningen, uppmanas medlemmarna att ange antingen fastighetsbeteckning eller adress. Vid inbetalning av delägaravgifter anges dock betalningsreferens enligt utsänd avi (antingen avinummer eller kundnummer). Det underlättar arbetet för styrelsen.

Med hopp om en skön sommar och väl mött till föreningsstämman!

Jerker Stenbäck
ordförande

Gröna vägen 6, 139 75 Djurhamn Tel. 08-571 678 07, 08-26 31 33, 076-123 91 33
mail: je-ste@hotmail.se vägföreningen nås även via villaägarföreningens hemsida
http://vindo-overby.se/vaegfoereningen/

