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PROTOKOLL FRAN ORDINARIE ARSSTAMMA 27 12-2017 .

Samfällighetens ordförande Peter von Carlsburg hälsade närvarande medlemmar välkomna
till föreningens årsstämma.

§f . Fråga om mötet blivit behörigen kallat.
Mötet anser att kallelsen till årsmötet varit korrekt.

§2. Fastställande av dagordning.
Den föreslagna dagordningen godkänns.

§3. Val av ordförande för stämman.
Förslag: Peter von Carlsburg
Peter von Carlsburg väljs till ordförande för stämman.

§4. Val av sekreterare för stämman.
Förslag: Torgny Björn
Torgny Björn väljs till sekreterare för stämman.

§5. Val av två justeringsmän.
Förslag: Peter Asp och Johan Liljedahl
Peter Asp och Johan Liljedahl väljs tilljusteringsmän tillika rösträknare för stämman.

§6. Styrelsens och revisorernas berättelser.
Styrelsens verksamhetsberättelse, resultaträkning och balansräkning, samt revisorernas
berättelse har delgivits i kallelsen.

Sekreteraren presenterar huvudpunkterna i verksamhetsberättelsen, därefter redovisar
kassören ekonomin.
Ordföranden lämnar ordet fritt för kommentarer avseende verksamhetsberättelsen och den
ekonomiska redogörelsen.

Stämman godkänner verksamhetsberättelsen och den ekonomiska redogörelsen.

Kassören läser upp revisionsberättelsen.
Ordföranden Iämnar ordet fritt för kommentarer avseende revisionsberättelsen.

Stämman godkänner den ekonomiska redovisningen och revisionsberättelsen.

§7. Ansvarsfrihet för styrelsen.
Stäm man bevi ljar a nsvarsfrihet för styrelsen.

§8. Framställning från styrelsen eller motioner från medlemmarna.

lnga motioner har inkommit från medlemmarna.

Styrelsen framför motionen som annonserat i kallelsen:
Andrad hantering av extraordinärt vägslitage.
Motionen handlar om att omvandla depositionen till en avgift utan återbetalning.
Frågan till stämman är om man accepterar en fast avgift om '10 tkr?

Mötet diskuterar bakgrunden till den befintliga depositionskonstruktionen samt för- och
nackdelar med att göra om det till en avgift. Vidare diskuteras problematiken med definitioner
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och gränsdragningar. Också att det finns en orättvisa för dem som ägt som fastighet länge
och erlagt årlig avgift under många år utan att använda vägen.

Mötet diskuterar andra alternativ för att ändå täcka det kostnader som uppstår vid extra
vägslitage. Ett alternativ som diskuteras är att höja årsavgiften för att kompensera för att det
alltid finns visst extra slitage. Ett annat är att koppla avgiften till förändringar som kräver
bygglov eller liknande.

Riksförbundet för enskilda vägar tillhandahåller också andra metoder som styrelsen tittat på
för att åstadkomma en mer objektiv värdering av slitaget - en sådan metod är ton-
kilometermetoden. En sådan konstruktion känns dock orimlig i vår förening eftersom vi valt
en solidarisk avgiftsprincip i grunden.

Stämman når konsensus i att inte ta ställning på årsmötet. lstället föreslås att de olika
förslagen utreds till nästa årsstämma. Därmed bordläggs motionen.

§9. Ersättning till styrelse och revisorer.
Förslaget är att utforma ersättningarna enligt följande:

Ersättningen för styrelse och revisorer fördelas med 12 000 kr till ordförande, 7 000 kr till
kassören och 6 000 kr till sekreteraren. Dessutom utgår 400 kr vid varje registrerad närvaro
på styrelsemöten. Till revisorerna utgår 500 kr, till suppleanter 400 kr som verkligen anlitats.
Till valberedningens medlemmar utgår 500 kr vardera.

Stämman godkänner förslaget.

§10. Styrelsens förslag till utgifts- och inkomststat samt debiteringslängd för 2017
Utöver sedvanlig väghållning föreslår styrelsen följande upprustningsaktiviteter under 2017:

r Beläggning på grusvägarna
. Belysning över gärdet
. Renovering av Lilla bron

Kassören och ordföranden redogör för dessa planerade åtgärder, vidare går kassören
igenom budgetförslaget för 2017 där upprustningsaktiviteterna finns upptagna.
I styrelsens budgetförslag är uttaxeringen oförändrad, dvs. 1 600 kr/andel.

Kassören lämnar ordet fritt för kommentarer.

Stämman godkänner budgetförslaget.

§11. Val av styrelse och styrelseordförande
Valberedningen hade till stämman arbetat fram ett förslag. Förslaget presenteras av
sekreteraren för stämman eftersom valberedningens representant inte kunde närvara.

Ordföranden:
Peter von Carlsburg Omval '1 år

Ordinarie ledamöter:
Ulf Björklund Vald t.o.m. 2017
Torgny Björn Vald t.o.m. 2017
Leif-Ake Edin omval2 år
Markku Vaitinen Omval2 år

Suppleanter:
Jonas Karlsson Omval 1 år
Kimmo Englund Omval 1 år
Joakim Rosenqvist Nyval 1 år

Stämman bifaller valberedningens förslag till styrelse och styrelseordförande.
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§12. Val av revisorer.
Valberedningens förslag till revisorer och suppleant:

Revisorer:
Anette Sundström Omval 1 år
Jan Björkman Omval 1 år

Suppleant:
Thomas Bergqvist Omval 1 år

Stämman bifaller valberedningens förslag till revisorer och suppleant.

§13. Val av valberedning.
Föreslagen valberedn ing :

Peter Lindgren Nyval 1 år
Robert Pavanelli Nyval 1 år

Förslaget godkändes av stämman.

§14. övriga frågor.

Mötet diskuterar möjligheterna att kunna sjösätta båtar, vattenskotrar, kanoter osv längs
mälarstranden. Föreningen har inte möjlighet att ordna med det, men vi kan försöka påverka
kommunen att tillgodose detta. T.ex. genom att kommunen använder sin mark för ändamål
som ska komma alla kommuninvånare till del (inte bara vi som bor inom föreningens
förvaltn ingsområde).

Mötet diskuterar stationsområdet. Ordföranden har träffat olika intressenter i olika
sammanhang:

. Vi har en situation där arbetet med kvicksundsbron orsakar ökat slitage på vägarna
o Det kommer påbörjas ett arbete med att förlänga perrongen
r Väntkuren på perrongen kommer bytas ut för att ge bättre trygghet (dvs. det blir en

modernare väntkur som man kan se igenom).
. Cykel- och parkeringsmöjligheter kommer ses över. Möjligen kommer man se till att

det blir cykelställ med tak
Föreningen följer detta och ser till att föreningens intressen tas omhand.

Cykelbanan mot Tumbo diskuteras. Kommunen har lagt fast var cykelbanan kommer
anläggas. Sträckningen har lagts så att man inte kommer behöva gå genom gravfälten, vare
sig hitom eller bortom Tumbo. Prognosen just nu är att den skall vara klar 2019.

Mötet diskuterar farten på vägarna. Vägbulorna har gjort nytta men det finns fortfarande
sträckor där farten fortfarande är hö9, t.ex. vid infarten i området.

§15. Meddelande om plats där stämmoprotokoll finns tillgängligt.
Protokoll kommer efter justering att finnas tillgängligt hos styrelsens medlemmar inom 14
dagar. Vidare kommer protokollet finnas på föreningens hemsida.

§16. Mötets avslutande.
Stämmans ordförande tackar för visat intresse och mötet avslutas.

"".,... 
-_ 

_V-lg_protokollet Justeras '4 
lu_gteras

i=.\- .* ( . r.:. i.:rt [!1; .", '':.' ( , ',, s' z,^

Peter von Carlsbur( \Torgny Björn Peter Asp \ Johan Liljedahl
Ordförande lSekreterare

Sidan 3 av 3


