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Kallelse till årsmöte i DJURÖ-HÖGMALMARNAS vägförening 
 
Lördagen den 24 maj 2014. Klockan 10:00. (Kallelse via Hemsida, Post samt E-post för de som 
uppgivit sådan). På hemsidan återfinns förslaget till vägplan 2014. 
Lokal :Klockargården,(vid Djurö skola) 
 
OBS ! Denna kallelse adresseras som tidigare år till en person per fastighet . I de fall flera 
fastighetsägare finns åligger det adressaten att meddela övriga. 
 
Förslag till mötesordning 
 
1) Val av mötesordförande  
2) Val av mötessekreterare  
3) Val av två justeringspersoner/rösträknare  
4) Mötets behöriga utlysande  
5) Styrelsens verksamhetsberättelse samt årsredovisning  
6) Revisionsberättelse  
7) Ansvarsfrihet för styrelsen  
8) Framställningar från styrelsen samt motioner från medlemmar. (Se hemsida) 
9) Lillgärdsvägens avstängning vid föreningens gräns  
10) Ersättning till styrelse och revisorer 
11) Styrelsens förslag till utgifts och inkomststat (se hemsida) samt debiteringslängd  
12) Val av styrelseordförande samt styrelsemedlemmar och suppleanter 
13) Val av revisorer 
14) Val av valberedning 
15) Övriga frågor 
16) Fastställande av datum för nästa årsmöte och vägstädning (2015) 
17) Tid och plats för protokollets justerande samt publicering 
18) Mötets avslutande 
 
Eventuella frågor innan årsmötet kan ställas till Peter Wennersten eller Gunnel Engwall. Titta gärna 
in på hemsidan www.hogmalmarna.se för aktuell info. 
 
Debiteringslängd kommer att presenteras vid årsmötet och fastställs då. Längden finns sedan 
tillgänglig hos sekreteraren. Styrelsens verksamhetsberättelse bifogas, ekonomiska redovisning för 
det gångna året liksom förslag till verksamhet/budget och avgifter för det kommande 
verksamhetsåret återfinns på hemsidan. 
 
VERKSAMHETSBERÄTTELSE och ÅRSREDOVISNING 2013/2014 
 
Styrelsen har under året haft 3 stycken protokollförda möten samt ett antal underhandskontakter per 
telefon och mail. Elektroniska lagringsmedia för styrelsens arbetsunderlag och upprättade 
handlingar samt inkomna och skickade handlingar har vårdats och uppdaterats. Hemsidan har 
vårdats och uppdaterats. En del problem uppstod med faktureringar av årsavgifter, detta kommer att 
lösas vid årets debitering. Ett mindre antal vägavgifter har ej betalats och kommer att adderas till 
årets. 
 Slanguddsvägens mellersta del har under hösten byggts om, och vägen är nu i sin helhet 
uppgraderad till vinterstandard. Vid samma tillfälle färdigställdes dikning och trummor nedlades. 
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Tjärnvägen och Slanguddsvägen har under våren grusats, hyvling kommer att genomföras under 
hösten.  
Avseende avstängningen av Lillgärdsvägen har ett möte med Dalvägens representanter hållits där 
man i princip kunde enas om en del punkter. Vid uppföljande kontakt kom dock alla de gamla 
argumenten för att göra ingenting återigen upp från Dalvägens sida. 
Föreningens nytillträdda sekreterare drabbades tyvärr av sjukdom i familjen av svårare art och 
begärde sitt entledigande tidigt under verksamhetsåret. Gunnel Engwall gick vid omkonstituerande 
möte in som sekreterare. Per Hulin gick in som ledamot. En ledamotplats sattes vakant.  
 
 
Styrelsen har under verksamhetsåret bestått av 
 
Peter Wennersten Ordförande 
Arne Kullgren vice Ordförande 
Per-Åke Nilsson Kassör 
Gunnel Engwall Sekreterare 
Per Hulin  Ledamot 
Jan Lind  Suppleant 
Pertti Silokivi Suppleant 
Vakant  Suppleant 
 
 
Föreningen är i stort behov av styrelsemedlemmar, vid årsmötet måste två nya styrelsemedlemmar 
väljas. Arne Kullgren lämnar son Vice ordföranden och en suppleant är konstituerad som ledamot 
sedan sekreterarens avgång. Vänligen kontakta Camilla Allmyr (camilla.allmyr@gmail.com 073-
996 36 99 med tips på lämpliga kandidater. 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Välkommen till årets vägstädning den 31 maj 2014 klockan 09:00 
 
Samling: Svarthöjdsvägens början för; Slangudden, Lidvägen samt Svarthöjdsvägen med bivägar. 
Övriga samlas vid anslagstavlan Högmalmsvägen. 
 
Till vägstädningen vill vi ha svar enl nedan senast vid årsmötet 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Svarskupong inför vägstädning: Sänds/inlämnas snarast dock senast vid årsmötet till: 
Peter Wennersten; Kristinelundsvägen 11; 139 73 DJURHAMN; 
Alt med e-post till: styrelsen@hogmalmarna.se 
 
Fastighet:     Djurö_______ : ____ 
 
Fastigheten deltager vid vägstädningen med:                    ________ pers. 
Antal personer som efter avslutat arbete vill ha dryck och macka: ________ st. 
 
Jag kan tänka mig att framgent kallas till årsmöte och vägstädning via mail 
 
Ja   Nej  (Ringa in val).  
Min E-postadress är:     ______________________________________ @ _________________
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