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

§1. Fråga om mötet blivit behörigen kallat.
Stämman 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 for stämman.

§5. Val av två justeringsmän.
Förslag: Anders Watz och Kent Granlund
Anders Watz och Kent Granlund väljs tilljusteringsmän tillika rösträknare för
stämman.

§6. Styrelsens och revisorernas berättelser.
Styrelsens verksamhetsberättelse, resu ltaträkn i n g och balansräkn ing samt
revisorernas berättelse har delgivits i kallelsen.

Sekreteraren presenterar h uvud pu nkterna i verksam hetsberättelsen.
Ordföranden lämnar ordet fritt för kommentarer avseende
verksam hetsberättelsen.
Stämman god kän ner verksamhetsberättelsen.

Kassören redovisar ekonomin och lämnar ordet fritt för kommentarer.
Ordföranden lämnar ordet fritt för kommentarer avseende den ekonomiska
redogörelsen.
Stämman godkänner den ekonomiska redogörelsen.

Kassören läser upp revisionsberättelsen.
Ordföranden lämnar ordet fritt för kommentarer avseende
revisionsberättelsen.
Stämman godkänner revisionsberättelsen.

§7. Ansvarsfrihet för styrelsen.
Stäm man bevi ljar ansvarsfri het för styrelsen.



§8. Framställning från styrelsen eller motioner från medlemmarna.
Motion om förbättrinqar länqs stationsvägen
Mot bakgrund av att perrongen förlängts för att ta emot längre tågset och att
hela stationsom rådet moderniserats med hög tillgänglig hetsanpassning,
modern teknik, fina och säkra väderskydd, bra belysning och
parkeringsmöjligheter för bilister och cyklister så ökar antalet rörelser i

området. Ökningen kommer både av fotgängare, cyklister och motorfordon.

Som foljd av den ökade volymen och att hastigheten redan tidigare varit
oacceptabel föreslår vi därför att vi åtgärdar detta genom att anlägga två
farth inder på sträckan.

Styrelsen föreslår därför att det anläggs två farthinder längs "stationsvägen".
Styrelsen undersöker också möjligheterna att söka bidrag för åtgärden.

Ordföranden lämnar ordet fritt.
Stämman besvarade frågan med ja efter omröstning.

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

Ersättningen för styrelse och revisorer fördelas med 20 000 kr till ordförande,
15 000 kr till kassören och 15 000 kr till sekreteraren.
Dessutom utgår 400 kr vid varje registrerad närvaro på styrelsemöten.
Till revisorerna utgår 500 kr.
Till valberedningens medlemmar utgår 500 kr vardera.
Ordföranden lämnar ordet fritt.
Stämman beslutar att godkänna förslaget.

§10. Styrelsens förslag till utgifts- och inkomststat samt debiteringslängd
för 2020
Noteras att debiteringslängden finns framlagd på stämman.

Kassören går igenom styrelsens förslag till utgifts- och inkomststat.

Utöver sedvanlig väghållning innehåller budgetforslaget medel för fortsatt
upprustning och omläggning av vägavsnitt enligt följande plan:

Atgaro
Brofästet och infarten måste åtgärdas 15m brett 20m
långt (asfalt)
Toppbeläggning (JlM).
Stationsvägen från Rödingevägen till stationen
Beläggning mellan Väsbyvägen och Rödingevägen
(förbi Harrvägen)
Från T-korset Lilla
Munkhammarvägen/Mälhammarvägen upp mot
Storängstorp (J IM)
Lilla Munkhammarvägen, 3 sträckor som behöver
renoveras. (JlM eller asfalt beroende på vad föreslås av
entreprenör)

Sträcka (m) Prioritering
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2



Förslaget kan komma att justeras i samband med att entreprenörer kontaktas
men visar på ambitionen för året.
I styrelsens budgetförslag är uttaxeringen oförändrad, dvs. 1 600 krlandel.
Kassören lämnar ordet fritt för kommentarer.
Stämman beslutar att godkänna föreliggande utgifts- och inkomststat.

§11. Val av styrelse och styrelseordförande
Valberedningen har arbetat fram ett förslag.
Förslaget presenteras av valberedningen, Peter Lindqvist:

Ordföranden:
Peter von Carlsburg Omval 1 år
Ordinarie ledamoter:
Robert Pavanelli Omval 2 är

Markku Vaitinen Vald t.o.m. 202A
Suppleanter:
Jonas Karlsson Omval 1 är

Torgny Björn
Leif-Ake Edin

Marcus Fall
Jerker Parksjö

Omval 2 år
Vald t.o.m. 2A20

Omval 1 år
Nyval 1 är

Stämman beslutar att godkänna valberedningens förslag till styrelse
och styrelseordförande.

§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 beslutar att godkänna valberedningens förslag till revisorer
och suppleant.

§13. Val av valberedning.
Föreslagen valberedning :

Peter Lindqvist Omval 1 är

Stämman beslutar att godkänna förslag till valberedning.



§1 4. övriga frågor.
Mötet diskuterar det låga deltagarantalet på årsstämman, endast 13
deltagare. Det är svårt att dra slutsatser av det. Mötet resonerar utifrån olika
perspektiv. Det kan vara så att medlemmar tycker att det fungerar så bra att
man inte behöver delta. Det kan å andra sidan vara så att man är helt
ointresserad av föreningen och att man ser att vi borde återuppta
diskussionen om överlämnande av huvudmannaskapet.

I samband med upprustningen av stationsområdet har Trafikverket gjort en
frivillig överenskommelse med föreningen (TRV 2020119369) om att utöka
sina andelar med anledningen av utökad parkering, vändplan och cykelställ.
Trafikverket kommer senare utföra en fastighetsreglering som innebär att
Eskilstuna kommun blir fastighetsägare till området.

Mötet diskuterar skogsområdet som sträcker sig över fastigheterna Tumbo-
Väsby 3:82 respektive Tumbo-Väsby 3:96. Skogen är i dåligt skick och ett
flertal träd kan falla när som helst. Vi har också skog på andra håll i mycket
dåligt skick som står nära väg/vägmark.
Avseende skogsområdet där det finns fornminnen har föreningen påpekat
behovet av skötsel för Länsstyrelsen som har skötselansvaret för sådana
områden. Det lovades åtgärder men dessa uteblev pga att deras anslag var
slut. För de ytor som inte ligger inom Länsstyrelsens ansvarsområden är det
markägaren som ansvar for att sköta skogen.

Mötet diskuterar cykelbanan från Tumbo mot Kvicksund. För tillfället jobbar
man med planeringen, bl.a. genomförs samråd och förberedande
undersökningar (t.ex. går sträckan mellan Tumbo och Kvicksund genom ett
område som är mycket rikt på fornlämningar vilka måste undersökas.) Själva
byggstarten är planerad till 2023. Vill man följa detta kan man vända sig till
trafikverket (TRV 20191 1 30047).

Mötet diskuterar efterlevnad av trafikregler. Bl.a. högerregeln, användandet
av reflexer, mötesplatser, hastigheten på vägarna osv.
Ett konkret förslag lyftes gällande t-korsningen Mälhammarvägen - Lilla
Munkhammarvägen: För att undvika att man genar genom kurvan utan
möjlighet för andra att mötas skulle man kunna tänka sig en linje i vägen.
Endera som en mitVkörfältslinje eller som en väjningslinje.
Styrelsen tar med sig förslag.



§1 5.

§1 6.

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.

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

'.-LrC GF &,Årxm
Peter von Carls
Ordförande

Torgny Björn
Sekreterare

Anders Watz
J usteras

Kent Gran und
J usteras


