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Protokoll från årsmöte i Sörfjärdens vägförening 
 
Tid  2007-08-25 
Plats Bruksgården, Sörfjärden 
 
Närvarande 21 medlemmar 
 
 
1. Årsmötet öppnades av ordföranden Bertil Olson. 

2. Årsmötet befanns vara utlyst i laga ordning. 

3. Dagordningen godkändes. 

4. Röstlängden fastställdes. 

5. Valdes Bertil Olson till mötesordförande för årsmötet. 

6. Valdes Tomas Lundin till sekreterare. 

7. Valdes Anders Forsberg och Sture Norlin till justeringsmän. 

8. Framlagt förslag till ändring av föreningens stadgar mottogs utan invändningar 
och godkändes i sin helhet. Det skall särskilt nämnas att förändring av verksam-
hetsåret och därmed en tidigareläggning av föreningens årsstämma upplevdes 
som mycket positivt av deltagande medlemmar. 

9. Styrelsens verksamhetsberättelse föredrogs av ordföranden och godkändes och 
lades till handlingarna. 

10. Revisionsberättelsen föredrogs av Lars Hemmingsson. 

Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret. 

11. Inga särskilda ärenden eller motioner hade inkommit till styrelsen före årsstäm-
man. 

12. Beslutades om oförändrade arvoden till styrelsens ledamöter och revisorer. Ar-
vodet till styrelsens ordinarie ledamöter uppgår till 2.800 kronor. Vägfogden 
arvoderas särskilt med 6.000 kronor och arvodet till revisorerna uppgår till 400 
kronor. 
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13. För det kommande verksamhetsåret valdes följande styrelse; 

Ordförande  Bertil Olson  Nyval 2 år 
Ledamöter  Lotta Jönsson 1 år kvar 

Tomas Lundin 1 år kvar 
Helena Andersson Nyval 2 år 

Vägfogde  Karl-Sivert Iden 1 år kvar 
Suppleanter  Cecilia Elfving Pripp Omval 1 år 

Karl-Rune Lindberg Nyval 1 år 
 

14. För det kommande verksamhetsåret valdes följande revisorer och revisorssupp-
leant; 

 
Revisorer  Lars Hemmingsson Omval 1 år 

Magnus Berglund  Omval 1 år  
Revisorssuppleant  Vakant 
 

15. Det kommande verksamhetsåret har följande valberedning; 
 

Valberedning Jan-Erik Lindberg Omval 1 år 
Sture Norlin (samordnare) Omval 1 år 
Anders Hemmingsson Omval 1 år 

 
16. Styrelsens förslag till budget innehållande utgiftsstat och inkomststat för kom-

mande år föredrogs och diskuterades. 
 
Diskuterades bland annat det budgeterade anslaget för vägförbättringskostnader 
och dess innehåll samt behovet av ytterligare hastighetsbegränsning på Strand-
vägen. Behov av så kallade vägbulor på den bortre delen av Strandvägen, från 
backen vid Smedbergs fastighet till Varpsand har särskilt aktualiserats. Frågan 
är redan under utredning och styrelsen förväntas återkomma med ett beslut i 
god tid före utgången av verksamhetsåret, det vill säga senast den 30 april 2008. 
 
Med bakgrund av att det kommande verksamhetsåret endast omfattar 10 
månader beslutades att årsavgiften skall utgöra 0,50 kronor per tonkm, vilket 
för en normalfastighet motsvarar 500 kronor. 
 
Den föreslagna utgifts- respektive inkomststaten för verksamhetsåret 2007-2008 
godkändes. 
 

17. Detta protokoll skall offentliggöras genom anslag på anslagstavlan (under Före-
ningsnytt) vid ”gamla affären” samt på Intresseföreningens hemsida på Intemet. 
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18. Övriga frågor 
 

Påpekades att de bilar som sköter tömningen av toaletterna på stranden, 
emellanåt kör på markområdet mellan fastigheterna och stranden istället för att 
använda de olika nedfarter/brandvägar som skall användas när de kör mellan 
respektive toalett. Eftersom frågan ligger utanför vägföreningens 
ansvarsområde föreslår styrelsen att frågan hänskjuts till Intresseföreningen. 
Årsmötet bifaller styrelsens förslag. 
 
Påpekades att fordonshastigheten i anslutning till och på bron vid Brovägen 
emellanåt är alldeles för hög, vilket ökar risken för olyckor. Diskuterades och 
bedömdes att fler ”hastighetsskyltar” dock ej löser problemet! Styrelsen får i 
uppdrag att dels undersöka behovet av eventuella farthinder, dels röja området 
från sly. 
 
Med hänsyn till bland annat vinterväghållningen är det nödvändigt att hålla väg-
kanter och dikesrenar rena till ett avstånd av minst 1,5 m från vägens kant. På 
förekommen anledning beslutades att styrelsen, i samråd med fastighetsägaren, 
ansvarar för att de stenar som idag ligger otillåtet nära vägen vid aktuell 
fastighet tas bort så snart som möjligt och senast till i mitten av oktober. 
 
Med anledning av frågan om kommunalt vatten och avlopp i Sörfärden 
diskuterades den påverkan som detta anläggningsarbete skulle kunna få på 
”våra vägar”. Vid kommunens informationsmöten tidigare i sommar utlovades 
att vägarna efter anläggningsarbetet skulle erbjuda ”samma skick och kvalitet 
som idag”, det vill säga rullskridskokvalitet. Påpekades behovet av att, innan 
arbetet påbörjas, dokumentera samtliga vägar som föreningen ansvarar för. 
Styrelsen får i uppdrag att, om beslut om projektering fattas, dels genom 
fotografering dokumentera föreningens vägar, dels genomföra en besiktning av 
vägarna tillsammans med representanter från kommunen. 
 
Anders Nordén avtackades med acklamation för de gångna åren i föreningens 
styrelse. 
 
Ett stort tack riktas till Helena Andersson (kunde ej närvara) för fantastiskt gott 
kaffe, hemkokt saft och egenhändigt bakad kaka. 

 
19. Årsmötet förklarades avslutat. 
 
 

Vid protokollet Justeras 
 
 
 
Tomas Lundin Anders Forsberg Sture Norlin 

 


