
BJÖRNS VÄGSAMFÄLLIGHET 2016-07-16 PROTOKOLL 

Protokoll fört vid årsstämma 2016-07-16, Björns Vägsamfällighet, Njurunda. 

§1 Val av ordförande och sekreterare till stämman.  

Till ordförande valdes Hans-Göran Trammer och till sekreterare Lars Nordström. 

§2 Val av två justerare. 

Till justerare valdes Barbro Åsander och Åsa Kjellberg Kahn. 

§3 Upprop av närvarande medlemmar. 

26 närvarande representerande 20 fastigheter. Deltagarlista skickades runt för att kontrol-

lera/komplettera adresser. 

§4 Mötets behöriga utlysande. 

Stämman ansåg att mötet var behörigt utlyst. 

§5 Godkännande av föreslagen dagordning. 

Stämman godkände föreslagen dagordning 

§6 Styrelsens och revisorernas berättelser. 

Förvaltnings- och revisionsberättelse upplästes och godkändes. Debiteringslängd finns. 

§7 Ansvarsfrihet för styrelsen. 

Stämman beviljade styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2015/2016. 

§8 Ersättning till styrelsen. 

Stämman beslutade att 4000 kr utgår som ersättning till styrelsen även detta verksamhetsår. 

Ersättningen fördelas inom styrelsen. 

§9 Styrelsens förslag till beslut att 1000 kr/fastighet tas ut i vägavgift för 

verksamhetsåret 2016-2017. 

Stämman beslutade att anta styrelsens förslag till vägavgift till 1000:-/fastighet för kommande år. 

§10 Information kring vägförbättringar.  

  

Länsstyrelsen har meddelat beslut, att föreningen har rätt till högst 50 km/tim som hastighet för vägen. 

Blåvita skyltar med 30 km/tim är uppsatta, vilket avser rekommenderad hastighet.  

Dränering vid Tjackas kurva är genomförd. Ny kantklippning genomförs vecka 32. 

Vägmästaren informerade om anläggning av farthinder. Efter att ytterligare ha undersökt utformning 

och kostnad, föreslogs att göra dem lite bredare, än tidigare föreslagna. Kostnad för detta är upptagen i 

budgeten till 77.000:-. Kortare diskussion följde, där flera av deltagarna uttalade behov av farthinder. 

Årsmötet beslutade att genomföra detta enligt styrelsen förslag. 



§12 Budget för verksamhetsåret 2016/2017 förslag till utgifts-och inkomststat samt 
debiteringslängd. 

Ordföranden läste upp förslag till utgifts- och inkomststat. Meddelade att debiteringslängd finns.  

Detta förslag godkändes av stämman. 

 §13 Val av styrelseledamöter. 

Som ordförande på 1 år kvarstår Hans-Göran Trammer. 

Som sekreterare på 1 år kvarstår Lars Nordström. 

Som kassör på 2 år nyvaldes Ann-Charlotte Källvik. 

Som ledamot på 2 år omvaldes Tommy Olsson. 

Som ledamot på 1 år kvarstår Hans Löwgren. 

Som suppleant på 1 år nyvaldes. Lotta Hägglund 

Som suppleant på 2 år nyvaldes Göran Bergström. 

Som revisor på 2 år nyvaldes P-O Melander. 

Som revisor på 1 år kvarstår Ann-Christine Lehman. 

Som revisorssuppleant på 1 år kvarstår Göran Dahlqvist. 

§14 Val av valberedning för 1 år. 

Till valberedning omvaldes Margareta Nordström (sammankallande)och Kerstin Löwgren. 

§15 Övriga frågor 

Sture Norlin framförde budskapet att bekämpa lupiner. Information kommer separat. 

§16 Plats där årsstämmoprotokoll hålls tillgängligt. 

Protokollet finns hos styrelsen, anslagstavlan vid Björnvägen samt på hemsidan (www.skatan.nu). 

 

Protokollförare  Ordförande 

……………………………………………..……… ………………………………………………………. 

Lars Nordström  Hans-Göran Trammer 

Justeras 

…………………………………………………….. ………………………………………………………………… 

Barbro Åsander  Åsa Kjellberg-Kahn 

http://www.skatan.nu/

