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Närvarande: Arne Grahm, Elmer Kärrman, PerAndersson, Sven-Erik Berg, Björn
Bergqvist, Tina Bergqvist, Per facobsson, Östen Ohlsson, Per-Gunnar f ersson, Mari af
Geijerstam, Magnus Polhem, Mikael Stoltz,Peter Olsson, Bengt Flinck, Jan-Äke Mellberg,
Krister Lindgren, Lars Torstensson

L. Ordforanden Elmer Kärrman öppnade årsstämman
2. Dagordningen för stämman antogs
3. Till ordforande for stämman utsågs Elmer Kärrman
4. Till sekreterare for stämman utsågs Mikael Stoltz
5. Till justeringspersoner tillika rösträknare for stämman utsågs Björn Bergqvist

och Krister Lindgren
6. Mötet befanns vara kallat i rätt tid och på rätt plats.
7 . Protokollet beslutades att justeras senast 20I2-A7 -L4.
B. Upprop av andelsägare genomfördes
9, Framställningar från styrelsen och motioner från styrelsen. Det förekommer

sättningar i vägen öster om varvet i Sundsandvik. Ärendet har delgivits
Trafikverkets representant på avd. för enskilda vägar, Bengt f ohansson, som har
sagt att det ska komma en geolog och besiktiga vägen. Enligt Arne Grahm har de
inte hört av sig än. Frågan kom upp om ansvarsfrågan om något händer. Styrelsen
är ytterst ansvarig. Björn Bergkvist vill ha begränsning av fordonsvikt, då många
tunga fordon passerar. Det har dessutom rasat ner stenar. Vi kan emellertid inte
göra några inskränkningar i genomfartstrafiken i dagsläget utan vi får avvakta
besked från Trafikverket efter genomförd besiktning.

10. Stämman godkände forslaget att anslå 10 000 kr för ersättning till styrelse och

revisorer för kommande verksamhetsår.
11. Stämman beslöt att infora en inträdesersättning på 1500 kr/andel i

vägforeningen. Denna summa kan komma att revideras och ska tas upp på varje
årssfåmma. Inträdesersättning blir aktuell bara om man avstyckar tomt eller
bygger nytt på obebyggd tomt.

12. Debiteringslängden for foreningen framlades och godkändes av stämman.
L3. Styrelsens förslag till budget for nästa verksamhetsår godkändes av stämman.
L4. En utdebitering på L00 kr/andel beslöts av stämman och ska vara inbetald av

medlemmarna senast 2012-A9- 30. Både året-runtboende samt sommarboende
tilldelas 5 andelar i den nya föreningen. Totalt så har foreningen LBO3 andelar.

15. Stämman beslutade att den nya styrelsen ska ha 9 ordinarie medlemmar och inga
suppleanter.

1"6. Som styrelsemedlemmar på två år valdes Arne Grahm, Per fakobsson, Peter
Olsson, Magnus Polhem och Mikael Stoltz.

L7. Som styrelsemedlemmar på ett år valdes Elmer Kärrman, Per-Gunnar Persson,

Lars Torstensson och Marie af Geijerstam.
LB. Som styrelseordforande på ett år utsågs Elmer Kärrman,
19. Som revisorer på ett år utsågs Per Andersson och Bengt Flinck.



20. Som revisorsersättare på ett år utsågs Mats Glansberg och Rolf Karlsson
2L. Som Valberedning på ett år utsågs Bertil Josefsson, Bertil Larsson, fan-Åke

Mellberg, Östen Ohlsson och Britt-Marie Rydberg. Som sammankallande i
valberedningen utsågs Bertil Josefsson.

22.Övriga frågor. Arne Grahm vill göra en ordentligare buskröjning längs vägen.
Medlemmarna uppmanas att alla kolla vad som hänger ut över vägen och i
möjligaste mån ta ner grenar och röja själva. Det påpekades samtidigt att
buskröjaren borde vara lite mer forsiktig.
En annan fråga som kom upp var attvi om ett par år bör vi titta på en utökning av
hastighetsbegränsningen till 40 på hela vägen. Önskemål kom upp om ytterligare
en fartkamera för mötande trafik i krysset vid infarten till Sundsandvik. Frågan
överläts till styrelsen för handläggning. Man gav också styrelsen i uppdrag att
göra ytterligare en påstötning om hastighetsbegränsning vid Hälletorg till 50
km/h
Frågan om fiberforeningens planerade dragning av bredbandsfiber kom upp.
Kommer det att grävas i vägkanten och vem står for ev. återställning? Kostnaden
for ev. återställning kommer att belasta fiberforeningen och inte vägforeningen.

23. Det justerade protokollet kommer att finnas tillgängligt hos föreningens
ordförande.

24.Ardföranden avslutade mötet och tackade alla deltagare.
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