
BJÖRNS VÄGSAMFÄLLIGHET 2015-07-18 PROTOKOLL 

Protokoll fört vid årsstämma 2015-07-18, 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 Christer Bergsten och Lars Eriksson. 

§3 Upprop av närvarande medlemmar. 

50-tal närvarande representerande 35 fastigheter. Deltagarlista skickades runt för att även 

komplettera e-postadresser. 

§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 2014/2015. 

§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 2015-2016. 

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

§10 Information kring vägförbättringar.  

  

Trafikverket har beviljat pengar för dränering vid Tjacka.  

 

§11 Information kring frågan om hastighetsbegränsande åtgärder. 

Lars N. informerade om muntligt besked från länsstyrelsen, att föreningen har rätt till högst 50 km/tim 

som hastighet för vägen. Föreningen har inte fått anmodan från myndigheter, om att formellt beslut 

saknats sedan tidigare. I väntan på skriftligt besked ska nuvarande skylt täckas. Rolf M. föreslår att 

fartsyndare ska kunna anmälas till polisen. Styrelsens förslag att anlägga upp till 10 st. bulor, 0,6 m i 

längd och 6 cm i höjd, antogs enigt, under förutsättning att skriftligt besked erhålls från länsstyrelsen 



om högsta tillåtna fart om 50 km/tim. Kartskiss visades över tänkta platser. Önskemål om ytterligare 

två platser framfördes, dels vid Yngve Pettersson och vid brevlådorna vid Billy Kjell. 

§12 Budget för verksamhetsåret 2015/2016 förslag till utgifts-och inkomststat samt 
debiteringslängd. 

Ordföranden läste upp förslag till utgifts- och inkomststat samt meddelade att debiteringslängd finns. 
Detta förslag godkändes av stämman. 

 §13 Val av styrelseledamöter. 

Som ordförande på 2 år omvaldes Hans-Göran Trammer. * 

Som sekreterare på 2 år omvaldes Lars Nordström. 

Som kassör på 1 år omvaldes Lotta Hägglund. * 

Som ledamot på 1 år kvarstår Tommy Olsson. 

Som ledamot på 2 år nyvaldes Hans Löwgren. 

Som suppleant på 2 år nyvaldes Ann-Charlotte Källvik. 

Som suppleant på 1 år kvarstår Göran Bergström. 

Som revisor på 2 år nyvaldes Ann-Christine Lehman. 

Som revisor på 1 år kvarstår P-O Melander. 

Som revisorssuppleant på 2 år nyvaldes Göran Dahlqvist. 

*   Hans-Göran Trammer hade 1 år kvar, men eftersom Lotta Hägglund önskade att inte bli vald på 
mer ån 1 år, beslutades att välja H-G på 2 år och Lotta på 1 år, för att firmatecknarna inte skulle gå 
samtidigt. Detta beslutades efter förslag från Rolf Månberg, för att följa stadgarna, 

§14 Val av valberedning för 1 år. 

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

§15 Övriga frågor 

Yngve Pettersson tackade för skyltar med vägnummer.  Jimmy Kerfstedt önskade bättre uppdatering 
av Björns hemsida, vilket Lars N. lovade att ordna. Dikning vid Nordins ska åter lösas. 

§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 

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

Lars Eriksson   Christer Bergsten 

http://www.skatan.nu/

