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Sammanträden:

Styrelsen har hållit 12 protokollförda
sammanträden.
Extrastämma hölls den 9 mars för
delägarfastigheterna i etapp 2
Ordinarie årsstämma hölls den 27 maj 2009.

Verksamhet.

I enlighet med den vid extrastämman antagna
motionen, schaktades ”knabben ” bort och kurvan
vid Sandösunds tjärnen breddades.
Ca 700 meter av vägen, från brevlådorna, försågs
med bärlager, och asfalterades.
Partier av hela vägsträckningen lagades med sk
Y1G, totalt 2535 m².
Dikesrensning, såväl maskinellt som manuellt har
utförts efter hela vägsträckningen.

Den röjningsstandard som krävs av Vägverket, för
enskilda vägar med bidrag, har därmed säkerställts.
Juridik
¤Vid extrastämman den 9 mars 2009 beslöts att
någon omprövning av den gällande
lantmäteriförrättningen icke skulle ske.
¤ Den stämning som en medlem gjort till Luleå
Tingsrätt, drogs tillbaka vid förhandling den 22
april.
¤ Den tvist som föreningen haft med Skogsstyrelsen
sedan hösten 2008, fick sitt avslut den 9 december
2009, i och med att ett förlikningsavtal ingicks.
Avtalet innebär att, utan att ta ställning i sak,
föreningen betalar ett belopp om 15000 kr
inklusive moms. Skogsstyrelsens ursprungliga
krav var 78813kronor inklusive moms.
¤ Efter en noggrann kontroll av vägens längd enligt
anläggningsbeslutet, har fastställts att vägen börjar
vid den västra vägrenen på vägen till Stora Granholmen och slutar vid tillfarten av Mjoövägen.
¤ Ett stort arbete har nedlagts på att uppdatera
medlemsförteckningen och antalet medlemmar
uppgår för 2010 till 253 st.
Information

Protokoll från extrastämman den 9 mars och från
den ordinarie årsstämman den 27 maj, finns liksom
aktuell information på föreningens hemsida
www.sandovagen .se.
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