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pRoroKoLL rnAru oRDINATT ARssrÄuun 2021-02-27 .

Samfällighetens ordförande Petervon Carlsburg hälsade närvarande
medlemmar väl komn a ti I I fören i n gens årsstämma.

§1. Fråga om mötet blivit behörigel kallat.
Stämman anseratt kallelsen till årsmötet varit korrekt.

§2. Fastställande av dagordning.
Den föreslagna dagordn ingen godkän ns.

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

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

§5. Val av två justeringsmän.
Förslag: Kent Granlund och Marie Sund
KentGranlund och Marie Sund väljs tilljusteringsmän tillika rösträknare för
stdmman.

§6. Styrelsens och revisorernas berdttelser.
Styrelsen s verksamh etsberättel se, resu ltaträkn i n g och bala n srä kn i n g samt
revisorernas berättelse har delgivits i kallelsen.

Sekretera ren presen tera r h u vu d pu n kterna i förvaltn i n gs berättel se n .

Ordföranden lämnarordet fritt för kommentarer avseende
förva ltn in gsberdttelsen.
Stämman godkän ner förvaltnin gsberättelsen.

Kassören redovisar ekonomin och lämnarordet fritt för kommentarer.
Ordföran den lämn ar ordet fritt för kommentarer avseen de den ekon omiska
redogörelsen.
Stämman godkänner den ekonomiska redogörelsen.

Sekretera ren I äser u pp revi si on sberätte lse n .

Ordföranden lämnarordet fritt för kommentarer avseende
revision sberättelsen .

Stämman god kän ner revisionsberättelsen.

§7. Ansvarsfrihet för styrelsen.
Stämman beviljar ansvarsfrihet för styrelsen.
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§8. Framställning från styrelsen eller motioner från medlemmarna.
Motion angående hastigheten på Väsbwäqen
Det har inkommiten motion (bifogad i kallelsen) om trafiksituationen vid
infarten tillområdet.

Styrelsen har gått igenom motionen och rådfrågat entreprenörer. Arbetet har
resulterat i ett förslag som presenteras förstämman. Förslaget innebäratt
vägbanan i backen vid infarten iområdet görs smalare och att en del av
vägbanan används förcyklister och fotgängare. Förslaget syftar till att bättre
separera cyklister och fotgängare från fordonstrafik, samtidigt som
avsmalningen förhoppningsvis göratt hastigheten blirlägre. Detta samtidigt
som vi kan snöroja som vanligt.
Styrelsen har in hämtatanbud för genomförandet, förslaget hamnar i

storleksordningen 23 000 kr.

Ordföran den lämn ar ordet fritt.

Mötet diskuterartrafiksituationen iområdet. Andra forslag som lyftes på
mötet avsåg farth in der och skyltn i ng (elektron isk fartan givelse). Både
avseende sträckan i backen och hela sträckn ingen utmed Väsbyvägen.
Diskussion fördes också om gång- och cykelbana genom området, vilket är
ett be§dligt större åtagande därvi haft en arbetsgrupp som utrett detta. Ett
sån t förslag sku I le in n ebära stora i n vesterin gar och också stor risk då
kommu n en s u tveckl i ngsplaner för Kvicksu n d än nu i n te är faststäl lda.
Planerna kan in nebära förändringar både avseende området i sig och
förändrade krav på områdets vägarsamt gång-och cykelvägar.

Ordföran de sammanfattar disku ssionen.

Förslag till beslut är att genomföra styrelsens förslag för att sedan utvärdera
om ytterligare eller andra åtgärder är aktuella.

Stämman godkände förslaget efter omröstning.

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

Ersättningen förstyrelse och revisorer fördelas med 20 000 kr till ordförande,
15 000 kr till kassören och 15 000 kr till sekreteraren.
Dessutom utgår400 krvid varje registrerad närvaro på styrelsemöten.
Till revisorerna utgår 500 kr.
Tlll valberedningens medlemmar utgår 500 kr vardera.

Ordföran den lämn ar ordet fritt.
Stämman beslutar att godkänna förslaget.
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§1 0. Styrelsens förslag till utgifts- och inkomststat samt debiteringslängd
för 2021

Noteras aft debiteringslängden finns framlagd på stämman.

Kassören går igenom styrelsens förslag till utgifts- och inkomststat.

Utöver sedvan lig väghållning har budgetförslaget tagit hojd för följande
plan erade aktiviteter:

Atqärd Sträcka
Nytt toppskikt pa Lilla Munkhammarvägen på sträcken 180
över äkern beläqqs med JIM
Mötesplats vid T-korsn in gen Lilla Mu n khammaruägen- 22
Mälhammarväqen
Upprustning avförsta respektive sista delen av 240+170
Abborruäqen (beläoos med JIM
Föreslaqen åtqärd avseende inkommen motion 200

Planeringen kan omprioriteras i samband med att entreprenörer kontaktas
men visar på ambitionen föråret.
I styrelsens budgetförslag är uttaxeringen oförändrad, dvs. 1 600 kr/andel.

Kassören lämnarordet fritt för kommentarer.
Stämman beslutar att godkänna utgifts- och inkomststat.

§11. Val av styrelse och styrelseordförande
Valberedningen hararbetat fram ett förslag.
Förslaget presenteras.av valberedn ingen, Peter Lindqvist:

Ordföranden:
Peter von Carlsbu rg
Ordinarie ledamöter:
Robert Pavanelli
Torgny Björn
Leif-Ake Edin
Markku Vaitinen
SUnnleantef.
Jon as Karlsson
Marcus Fall
Jerker Parksjö

Omval 1 är

Vald t.o.m. 2021
Vald t.o.m. 2021
Omval 2 är
Omval 2 är

Omval 1 år
Omval 1 är
Omval 1 är

Stämman beslutar att godkänna valberedningens förslag till styrelse
och styrelseordförande.
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§12. Val av revisorer.
Valberedn ingens förslag till revisorer och su ppleant:

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. Valavvalberedning.
Föreslagen val beredn i ng :

Peter Lin dqvist Omval 1 är

Stämman beslutar att godkänna förslag till valberedning.

§14. Övriga frågor.
På förekommen anledning lämnas en påminnelse till alla hundägare att
plocka u pp efter sina h u ndar.

Husetvid stationen är nu rivet och marken iordningställd. Detär kommunen
som ombesörjt detta eftersom det är deras mark.

Länss§relsen hållerpå att bilda ett naturreservat i området mitt emot utfarten
från Karpvägen. Parkering är tänktvid stora ladan tillhörandeWäsbygård.
Ordföranden undersökerockså vad som hände med skogsvårdsarbetet vid
gravfälten iskogen mellan Väsbyvägen och krutkällaren.

Mötet diskuterade kort om vinterväghållningen avde vägbitarsom egentligen
inte ingåri föreningen men som stämman beslutade inkludera i

vinterväghållningen förtvå år sedan.
Dessa tas numermed regelmässigt, men vid något tillfälle nyligen missades
slutet pa Höghammaruägen.
För övrigt konstaterar mötet att vi är nojda med vinterväghållningen. Vidare
också att vi fortsätter med ingångna avtalfördetta.
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§1 5.

§1 6.

Busstrafiken till och från skolan diskuterades. Det har gått ut information från
skolan tillföräldrarna i vårt område om att det inte kommer gå skolbussar
efter sportlovet till följd av att vägen tonnagebegränsats.
Att sätta tonnagebegränsning påvägen är ingetnyttoch att vi tuingatsgöra
det nu beror på det hastiga väderomslaget samt att vi harbegynnande
skadorsom vi intevill ska eskalera.
Detta harfungeratalla tidigare år eftersom bussbolagen och sophämtningen
då använtsig av mindre och lättare fordon för att kunna efterleva de regler
som gäller (t.ex. vid tjällossning).
Detta är inte en fråga för fören ingen att hantera. Skolan får vända sig till sin
upphandlade entreprenör. Kravet på entreprenören börvara att skolskjuts
ska genomföras i enlighet med gällande trafikregleroch trafikförutsättningar.

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.

\,f
Peter von Carlsbu rg
Ordföran de

Torgn y rn
Sekn rare

>/-{d
Kent Gran lu nd
Ju steras

Marie Su n d
Ju steras
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