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Undertecknade på bogatan Snäppvägeu 2 -14 vill att frågan om bom vid nedre 
Snäppvägen tas upp, på kommunfullmäktigemötet. 

1. Ingen på vår bogata blev i förväg tillfrågad, eller informerad innan bommen 
sattes upp. 

2. Enligt samtal med kommunen. Arne Andersson bitr. gatuchef, var det 
Västerängens 1 styrelse som vill ha bommen utåt gångvägen. 

3. Finns någou dokumentation på detta? 

4. Problem för de boende på bogatan: 
5. -att en jättepöl med vatten bildas där bommen är placerad. 

-att det ligger decimetertjockt med grus, från bommen fram till gångvägen. 
6. -att snöröjningen varit under all kritik, då plogbilen fått vända vid bommen. 
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Bommen vill vi ha flyttad till andra sidan gångvägen. 
Att gatukontoret kommer och inspekterar och hittar en 
vettig lösning för de boende. ,
Med,vänlig hälsning 



Forts ..... 

§9 Val 
a. Stämman beslutade att fastställa styrelsen till en ordförande, fyra 
ordinarie ledamöter samt två ersättare. 
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b. Stämman beslutade att välja som ordförande för ett år. 
c. Fyllnadsval är ej aktuellt. 
d. Stämman beslutade att välja  och som 
ordinarie ledamöter i styrelsen för två arbetsår. 
e. Stämman beslutade att välja  och  som ersättare 
för ett arbetsår. 
f. Stämman beslutade att välja  AB som revisor för 2012. 
g. Stämman beslutade att fastställa antal ledamöter i valberedningen till max 
tre. valdes till valberedningen som sammankallande. 

§ 10 Stämman avslutades 

Övriga frågor/information 
Styrelsen informerade om att det finns flertal lediga släpvagnsplatser. En av 

medlemmarna tycker att det är svårt att parkera sin släpvagn där. 
Frågan om bom vid nedre Snäppvägen togs upp och besvarades av 

styrelsen. 
Sandhögar efter snöröjning ska tas bort av entreprenören. 
Sandsopning av samfällighetens gator är beställt. 

 sekreterare 

Justerare: 

 ordförande för stämman 

Box 209 - 74625 BÅLSTA 



Ny tt ! Svara Svara alla Vidarebefordra i Ta bort Skräppost Rensa' 

Fw: Bommarna vid gatan riilb,'ka t Ii rnndd,'iJnden 

 
Till 

riii ! Kontakter 

----- Original Message ----
From:  

To: 
Sent: Thursday, February 02, 201211:06 AM 
Subject: RE: Bommarna vid gatan 

Hej, 

tack för ditt mail. 

21:03 

Då det inte är föreningen som har satt upp bommarna hänvisar 
jag dig till gatuavdelningen på kommunen, 
Angående sänkan i asfalten så är det uppmärksammat under en 
inventering och kommer att åtgärdas. 

Med Vänliga Hälsningar, 

Samfällighetsföreningen Västerängeni 

T o: l
subject: Bommarna vid gatan 
Date: Wed, 25 Jan 2012 14:22:58 +0000 
From:  

Från 

Hej, vi har fått upp bommar vid våran gata ut mot gångvägen, 
VARFÖR?? Vi har ingen biltrafik, ingen Moppetrafik , den enda 
trafiken vi har på gatan är gående och dom kommer igenom 
iallafall , vi på gatan vill inte ha denna bomm , det ser bedrövligt 
ur och den sitter ivägen, vi får dels en vattenpöl mitt i gångvägen 
där bommarna går ihop och det blir glashalt där, dom äldre på 
gatan har svårt att ta sig fram med sina rullatorer , MVH 
Snäppvägen 2-14 

L/Z 




