
7. Beslutades om oförändrade arvoden till styrelsens ledamöter, revisorer och 
vägfogde. 

Sörf järdens vägförening  i

Protokoll från årsmöte i Sörfjärdens vägförening  

Tid   2006-08-19 
Plats Bruksgården, Sörljärden 

Närvarande 19 medlemmar 

1.  Årsmötet öppnades av ordföranden Håkan Nilsson.  
Årsmötet befanns vara utlyst i laga ordning. 

2.  Valdes Håkan Nilsson till mötesordförande för årsmötet. 

3.  Valdes Anders Norden till sekreterare. 

4.  Valdes Magnus Berglund och Lars Redin till justeringsmän. 

5.  Styrelsens verksamhetsberättelse föredrogs av ordföranden och mottogs av 
mötesdeltagarna utan invändning. 

6.  Revisionsberättelsen föredrogs av Lars Redin. 

Årsredovisningen för året 2005/2006 godkändes och lades till handlingarna. 
Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret. 

 

8.  Inkomna ärenden och motioner: 

Mats Eriksson och Staffan Smeds föreslår att Strandvägen och 
Klasviksvägen skyltas som återvändsgator. Årsmötet beslutade att bifalla 
förslagen. 

Staffan Smeds föreslår en skyltning i Notvarpet som ta lar om att parkering finns 
i Varpsand. Styrelsen yrkar på avslag då Varpsandsparkeringen inte ingår i 
vägföreningens ansvarsområde. Årsmötet bifaller styrelsens förslag. 

Staffans Smeds vill ha en blockering av väg söder om Vassvägen som fortsätter 
som stig. Styrelsen yrkar på avslag då detta är utanför vägföreningens 
ansvarsområde. Årsmötet bifaller styrelsens förslag. 

Staffans Smeds önskar att vägföreningen skall verka för att en parkeringsskylt 
skall uppsättas vid gräsytan på å-sidan som används i samband med arrangemang 
på festplatsen. Styrelsen yrkar på avslag då detta är utanför vägföreningens 
ansvarsområde. Årsmötet bifaller styrelsens förslag. 
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Magnus Berglund föreslår att måla "30" i perspektiv med jämna mellanrum längs 
Strandvägen och Gistvallsvägen. Styrelsen yrkat- på avslag vilket bifalles av årsmötet. 

Magnus Berglund föreslår att Gistvallsvägen enkelriktas underjuli månad. Styrelsen 
får i uppdrag göra en översyn över hela trafiksituationen inkluderat 
parkeringslösningar. 

Magnus Berglund föreslår att en konsekvensutredning görs angående öppning av 
Vassvägen. Årsmötet beslutade att bordlägga frågan. 

Magnus Berglund föreslår att de fula campingskyltarna vid Klasviken och i södra ändan 
av Strandvägen monteras bort. Styrelsen yrkar på avslag då skyltfrågan är under 
behandling. Årsmötet bifaller styrelsens förslag. 

Magnus Berglund föreslår att Gistvallsvägen asfalteras om. Styrelsen anser att detta 
skall avvakta med anledning av kommande trafiköversyn samt ev, projekt för 
kommunalt vatten och avlopp. Årsmötet bifaller styrelsen förslag. 

Anders och Pontus Hemmingsson förslår en modifiering av parkeringsplatsen på 
Gistvallen. Styrelsen föreslår att vi avvaktar definitivt beslut med hänvisning till 
styrelsens uppdrag om trafiköversyn. Årsmötet bifaller styrelsen förslag 

9.  För det kommande verksamhetsåret valdes följande styrelse; 

Ordförande Bertil Olsson Nyval 1 år 
Ledamöter Lotta Jönsson Omval 2 år 
 Tomas Lundin Omval 2 år 
 Anders Norden 1 år kvar 

Vägfogde Karl-Sivert Iden Omval 2 år 

Suppleanter Helena Andersson Omval 1 år 

 Cecilia Elfving Pripp Nyval I år 

Revisorer Lars Hemmingsson Nyval 1 år 

 Magnus Berglund Nyval 1 år 

Valberedning Jan-Erik Lindberg Omval 1 år 

 Sture Norlin (samordnare) Omval 1 år 
 Anders Hemmingsson Omval 1 år 
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10.  Nya Stadgar fastställdes. Stadgarna följer de rekommendationer till stadgar som 
Riksföreningen för enskilda vägar tagit fram. Fastställandet av nya stadgar har föregåtts 
av tid för medlemmar att komma in med synpunkter, ett törsta enhälligt beslut vid extra 
årsmöte den 25 juni 2006 och fastställande den 19 augusti 2006. 

 
11.  Förslag till budget föredrogs och diskuterades. Den föreslagna budgeten för verk-

samhetsåret 2006/2007 godkändes. 
 
12.  Beslutades om oförändrad årsavgift för verksamhetsåret, dvs. 0,60 kr/andel, vilket för en 

normalfastighet motsvarar en årsavgift på 600 kronor. 
 
13.  Övriga frågor: 
 

Föreslogs att årsmötet skall tidigareläggas. Då verksamhetsåret slutar den 30 juni och 
revisorer och bokslut tar sin tid är detta svårt. 
 
Föreslogs att en rejäl karta införskaffades så alla förstår vilken väg som diskuteras. 
 
Information på Internet om vägföreningen finns via Intresseföreningens hemsida. 
 
Håkan Nilsson avtackades för ett fint genomfört ordförandeskap med blommor. 
 

14.  Detta protokoll skall offentliggöras genom anslag på anslagstavlan (under Föreningsnytt) 
vid affären. 

 
15.  Årsmötet avslutades. 
 
 
 
 
 

Vid protokollet Justeras 

 Anders Norén  Magnus Berglund Lars Redin 


