
Djurö Högmalmarnas vägförening ( DHVF )

Protokoll fört vid årsmöte 201L-05-28 . Plats : Klockargården Djurö 10:00-12:30

Ur styrelsen närvarande

Ordf . Peter Wennersten Pertti Silokivi Anders Torön Per Hylin Hans Strömquist

Medlemsnärvaro enlgigt bifogad lista

1 Ordf. förklarade mötet öppnat samt hälsade alla välkomna

2 Fråga angående mötets behöriga utlysande Godkändes av stämman

3 Val av mötesodförande sittande Peter Wennersten

4 Val av mötessekreterare sittande Hans Strömquist

5 Val av rösträknare/justerare Urban Logelius - Mårten Kronqvist

6 Ordf. föredrog styrelsens verksamhetsberättelse/årsredovisning Godkändes av stämman

7 Revisionsberättelse :Lars Sjögren Revisor föredrog .samt förordade ansvarsfrihet för

styrelsen för det gångna verksmhetsåret. Godkändes av stämman

8 Ärenden: 1Ordf. föredrog inkommet klagomålfrån markägarna Djurö S:L3 Uppling/Karlsson

Rörande nämnda mark och vägs dragning över densamma . Markägarna hävdar att marken

skall försäljas och pga att vägen(Bergskogsvägen) ligger fel minskar markens värde

Ordf.föredrog föreningens uppskattade kostnader för en eventuell flyttning av vägen

Ordf.frågade stämman som beslutade att föreningen avvaktar .

Markägarna S:13 påtalade att juridisk process kommer att följa.

Ordf.erbjöd Markägarna att under städdagen visuellt försöka komma fram till en lösning ang.

vägens dragning ,markägarna godtog detta mot att "slippa kratta". Godkändes av stämman

9 Ärenden:2 Ordf.föredrog klagomålet (se bilaga L & 2 ) samt även styrelsens syn på vägens

bredd samt snöröjning.Vägen nuvarande status samt REVs riktlinjer före och efter 1972.

Beslutades att titta på detta under städdagen Godkändes av stämman

1o Ärenden:3 Slanguddsvägen (Sista delen) Ordf.föredrog anledning till ärendet .Styrelsen

föreslog för stämman att vi fortsätter enligt vägplan .Men att fastighetsägarna skall

återställa vägen till ett bra skick Beslut av stämman

11 ÅRSAVGIFT: Styrelsen föreslår att årsavgiften 2100:- permanentas Beslutades av stämman

Fråga ställdes ang .S languddsvägens roll i denna höjning .Styrelsen anser att en höjning är av

behov ,pgä alla kostnader har stigit Godkändes av stämman

12 Lillgärdsvägen. Ordf.föredrog åtgärder samt styrelsens kontakter med berörda myndigheter

etc. för en permanent avstängning Beslutades av stämman

13 Motioner: lnga motioner har inkommit till stämman
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1-4 Ordf,gick igenom. Slanguddsv kommer ej att färdigställas innan vägdragningen är fastställd.

Vidare info om kommande arbeten enligt vägplan samt kostnader för detta/kontra att det

Framgent kan finnas behov av ett större ekonomiskt uttag (högre årsavgift)Ordf .visade

Vägplan samt orienterade i allmänhet.

Lillgärdsvägen : Grusning och hyvling kommer att ske

Högmalmsvägen : Sprickor lagas behov av trädfällning

Bergskogsvägen Skall grusas och hyvlas efter att viss trädröjning skett

Kristinelundsvägen Grusasochhyvlas

Lidvägen Awaktar

Svarthöjdsvägen: Ordna sista vändplanen med befintligt grus

Tjärnvägen Skall städas samt dikesröjas trädfällning

Slanguddsv .Yttre delen. Ordf.föredrog plan och kostnad för åtgärder för iordningsställande

av den sista delen .Se även styrelsens krav på att vägen återställs samt att det fastighets-

rättsliga är fastlagt för eventuell korrigering av vägplacering

Ordf.visade även på kommande kostnader.Planen kommer ut på hemsidan OK av stämman

15 Ersättning till styrelse och revisorer Godkändes av stämman

16 Budgetförslag samt förslag enl.debiteringslängd Godkändes av stämman

17 Val av valberedning Omval av ordf samt sekreterare Beslutades av stämman

18 Val av Revisorer Lars Sjögren kvarstår nyval Urban Talling Beslutades av stämman

Val av suppleanter Birgitta Gebelius , Desmond Liljebäck Beslutades av stämman

Val av valberedning Valberedningen kvarstår Beslutades av stämman
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Wraga angående skadad buskeOvriga frågor Fastighetsägare'

Styrelsen lämnar utan åtgärd

Slitageersättning : Per Hylin föredrog förslag på utdebitering av förhöjd

Styrelsen arbetar vidare med detta

sid 3

Godkändes av stämman

avgift vid tunga transporter

Hundskitsproblem noterades av stämman efter fråga ingen, direkt lösning

t1
Datum för nästa årsmöte fastställdes till 20L2-05-ldsamt städdag 2012-05-

Protokollet kommer justeras och anslås på områdets befintliga anslagstavlor samt finnas på

Hemsidan 2011-06-04.

Ordf. Tackade stämman för visat intresse och mötet avslutades

Ordf . Peter Wennersten
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