Protokoll fört vid årsmöte i Djurö-Högmalmarnas vägförening lördagen den 3
juni 2017 kl 10.00 i Djuröskolans matsal
1.

Till mötesordförande valdes Peter Wennersten.

2.

Till mötessekreterare valdes Maria Tilly.

3.

Till justeringspersoner tillika rösträknare valdes Lars-Åke Bäcklund och Christina Blomberg.

4.

Mötet hade utlysts två veckor före årsmötet på hemsidan, och med vanlig post. Efter denna redogörelse
förklarades mötet behörigen utlyst.

5.

Ordföranden föredrog verksamhetsberättelse 2016/17, som hade sänts ut tillsammans med kallelsen.

6.

Kassören Christina Waclaw föredrog resultat- och balansräkningen för 2016/17 vilken hade sänts ut
tillsammans med kallelsen. En fråga ställdes angående kostnaden för att sopa bort grus från de
asfalterade vägarna. Kassören förklarar att fakturorna inte är så väl specificerade så det är svårt att säga
vad som är kostnad för grusborttagning eller sandning m m och hänvisar till Not 4 i balansräkningen.

7.

Revisorn Pauli Kristiansson föredrog revisionsberättelsen.

8.

Efter de föregående föredragningarna av verksamhetsberättelse, resultat- och balansräkning samt
revisorernas berättelse beviljade mötet styrelsen ansvarsfrihet.
Se hemsidan under årsmötesfliken för verksamhetsberättelse samt resultat-och balansräkning.

9.

Framställningar från styrelsen samt motioner från medlemmar.
9.a

Peter Wennersten hade lämnat in en motion om förbättrad snöröjning. Peter Wennersten
drog tillbaka motionen då ordförande David Åström förklarade att styrelsen har som avsikt att
bjuda in entreprenören som snöröjer till ett möte för att diskutera en förbättring av
vinterunderhållet med tydligare direktiv om hur och när vi vill få det plogat.

9.b

Vägplanen för under året genomförda åtgärder genomgicks och godkändes.

9.c

Vägplanen för planerade arbeten presenterades. Lillgärdsvägens problem fortsätter med
tunga transporter och många bilar som tar Lillgärdsvägen som en genväg. Ett förslag kom
från Lars-Åke Bäckdahl, att lägga ut bulor, vilket kommer att leda till att folk undviker att köra
Lillgärdsvägen, det blir inte lika kul att köra där då, uttryckte Lars-Åke det. Ordförande
föreslog att Lars-Åke Bäckdahl kommer in med ett förslag till styrelsen inför nästa årsmöte om
att lägga ut gupp på Lillgärdsvägen.
Två träd vid Skepparviken som hänger oroväckande över vägen behöver tas bort. Marken ägs
av kyrkan och styrelsens ordförande David Åström fick i uppdrag att kontakta markägaren för
att påtala lämpligheten i att ta bort träden.
En medlem uttryckte oro över att det kör en hel del okända bilar på föreningens vägar.
Ordföranden menade att det är en hel del Fibernätsbilar och eller byggarbetare som kör på
våra vägar just nu. Alla uppmanades att vara uppmärksamma på okända motorfordon, och
att det borde upprättas ett forum för iakttagelser på hemsidan. Vi kan redan nu använda
Vägforum på vår hemsida där alla har möjlighet att skriva.
En annan fråga som kom upp är vilken skyldighet entreprenörer har för att åtgärda skador
som eventuellt uppstår efter utfört arbete. Peter Wennersten förklarade att de är skyldiga att
åtgärda skador de åsamkat. Problem kan dock vara att få information innan ett arbete ska ut

föras och i ett senare skede bevisa vem som orsakat skadan. Viktigt är att trycka på
entreprenören för att få eventuella skador åtgärdade.
Fiberarbetet är i stort sett slutfört men på Slangudden är det för få intresserade för att
Fibertjänst ska ta uppdraget att sätta in i fiber där.
Den Teliamast som planeras sättas upp kommer antagligen innebära ytterligare tung trafik på
Lillgärdsvägen. Det har inte inkommit någon info till styrelsen om när och hur arbetet ska
sättas igång. Mia Kronkvist menar att info skickats ut till berörda fastigheter och att styrelsen
kan inhämta info från Värmdö kommun.
Efter dessa frågor godkändes vägplanen för 2017/2018 och framåt.
10.

Mötet beslutade om oförändrade ersättningar till styrelse och revisorer.

11.

Kassören hade presenterat styrelsens förslag till utgifts- och inkomststat under punkt 6 ovan.
Debiteringslängden, som hade cirkulerat under mötet, lades till handlingarna.

12.

Mötet valde enhälligt David Åström till styrelseordförande (1 år) och till ordinarie ledamöter Maria
Tilly (1 år), Christina Waclaw (2 år), Marie Silander (2 år) och Christer Borg (2 år).
Till suppleanter Per Hulin och Pertti Silokivi (1 år) samt Mona Surtell (2 år)

13.

Till revisorer omvaldes Pauli Kristiansson och Niclas Hammarström (nyval) samt till revisorssuppleant
Birgitta Gebelius och Eva Melin (nyval).

14.

Till valberedning valdes Camilla Allmyr, Urban Logelius och Martin Lundberg med den senare som
sammankallande.

15.

Inga övriga frågor.

16.

Nästa årsmöte och vägstädning fastställdes till lördagarna den 2 juni 2018 respektive den 9 juni 2018.

17.

Tid för det justerade protokollets publicering fastställdes till senast den 20 juli 2017.

18.

Ordföranden förklarade mötet avslutat.

Efter mötet tackade styrelsen avgående vice ordförande Mia Kronkvist samt revisor Urban Talling,
som dock inte var närvarande på mötet, för deras utmärkta insatser i styrelsearbetet
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