Protokoll från Gredeby vägars samfällighetsförenings
årsstämma 2006-03-26.
Stämman avhölls i Nättrabyskolans matsal, och samlade 22 deltagare.

1. Val av ordförande. Till ordförande för dagens möte valdes Anders Johannesson.
2. Val av sekreterare. Till sekreterare för mötet valdes Michael Ohlsson.
3. Val av två justeringsmän.
Till justeringsmän valdes Stefan Garsten och Niklas Sandberg.
4. Styrelsens och revisorernas berättelser samt balansräkningen lästes upp.
5. Ansvarsfrihet för styrelsen Stämman beslutade att ge styrelsen ansvarsfrihet.
6. Framställning från styrelsen samt motioner från medlemmarna.
Styrelsen har inga framställningar att göra. Inga motioner från medlemmarna har
lämnats in till styrelsen.
En medlem har lämnat in en motion men i ett så sent skede så att styrelsen inte haft
möjlighet att behandla densamma. Efter samråd med medlemmen ifråga föreslogs
att hans frågeställningar skulle tas upp under pkt 11 allmänna frågor, vilket de
senare gjordes.
7. Ersättning till styrelsen samt revisorerna.
Stämman beslöt att ersättningen till resp. ordförande, kassör samt sekreterare skall
vara 990 kr vardera per år, samt att styrelsemedlemmarna erhåller 40 kr vardera
per möte.
Ersättningen till revisorerna beslutades bli 50 kr per möte.
8. Styrelsens förslag till utgifts- och inkomststat samt debiteringslängd.
Efter genomgång av de båda förstnämnda av ordföranden samt kassören
godkändes dessa av stämman.
Styrelsens förslag till utdebitering är 26 kronor per andel.
Stämman beslutade att godkänna detta förslag.
9. Val av styrelse och styrelseordförande.
De båda avgående styrelsemedlemmarna Mia Håkansson samt Michael Ohlsson
omvaldes.
Ordförande Anders Johannesson omvaldes som ordförande för
vägsamfällighetsföreningen.
Till suppleanter omvaldes Stefan Garsten och Alf Petersson.
10. Val av revisor Carina Sandberg och Arne Schön omvaldes som revisorer.
Som revisorssuppleant omvaldes Ann-Marie Karlsson.

11. Övriga frågor Ulf Widenfors framförde klagomål angående de farthinder som
monterades under förra året på Emmahultavägen, vilket det beslutades om på
stämman 2005.
Klagan gällde inte själva farthindret i sig utan mer utformningen av desamma. UW
ansåg att dessa är för hårda och kantiga och därför är till skada för passerande
bilar. Stefan Garsten som drivit frågan om dess tillkomst, förklarade bakgrunden
till att de monterats samt påtalade att dessa farthinder är godkända av vägverket.
Fördelen med dessa hinder är bla att de ej täcker hela vägens bredd vilket
underlättar för gående och cyklister samt även vattenavrinningen nedför backen
eftersom vägen omges av stenmurar på båda sidor, de är även demonterbara och
skall demonteras varje vinter så att de ej hindrar snöröjningen.
Det stora flertalet närvarande ställde sig positiva till dessa väggupp, varav flera
intygade att de haft avsedd effekt. Efter mycket diskussion beslöts att hänskjuta
frågan till styrelsen som skall undersöka om det finns andra typer av farthinder av
en annan utformning som skulle lämpa sig bättre än de nuvarande med hänsyn
taget till ovanstående synpunkter.
UW framförde även önskemål om att Gredeby vägars samfällighetsförening skall
ombesörja snöröjning fram till allas utfarter. Såsom nu är röjs bara de vägar som
ingår i Gredeby vägars samfällighetsförening. Detta kan enklast sammanfattas i
alla de av byns vägar som är belagda med oljegrus (förutom vissa privat belagda
gårdsplaner).
Övriga enskilda vägar och utfarter får de som så önskar komma överens med den
som har hand om snöröjningen.
Ordförande förklarade varför allmän röjning av dessa vägar inte är möjlig.
Gredeby vägars samfällighetsförening får bara ägna sig åt det som står i stadgarna,
allt annat är lagbrott och kan resultera i dels styrelsens ansvarsskyldighet och
ogiltigförklaring av samfällighetsföreningens verksamhet, vilket kan resultera i att
styrelsen har bla ingen laglig rätt att kräva in utdebiteringen om någon nekar att
betala in denna.
I stadgarna står det att vi får enbart ägna oss åt skötsel av de vägar som ingår i
samfällighetsföreningens vägnät, vi får alltså inte röja några privata vägar eller
infarter, vare sig vi tar extra betalt av ägaren eller ej. Enligt styrelsen är detta
solklart och det finns inga undantag.
Efter viss diskussion godtogs styrelsens ståndpunkt och frågan ansågs utagerad i
samförstånd.
UW framförde klagomål på förra årets snöröjning samt kantröjningen under
sommaren –05.
Ordförande informerade om att styrelsen delar denna uppfattning och att vi har
vidtagit åtgärder i frågan. Avtalen har sagts upp med både förra årets snöröjare
som enligt styrelsen misskötte sina åligganden, samt den entreprenör som åtagit
sig att utföra kantklippningen, men som nedprioriterade oss till förmån för andra
kunder. Styrelsen kan bara beklaga det inträffade men anser sig inte vara ansvariga
till att situationen uppstått.

Annika Qvarfordt påtalade att mötesplatsen på toppen av backen på Emmahultavägen
vid Sandbergs hus som blivit flyttad, kommit att hamna på ett sämre läge.
Mötesplatsen blev flyttad eftersom den låg på ett smalt ställe, nackdelen med den nya
placeringen är att den nu hamnat för långt från backkrönet så att de som kommer
uppifrån inte ser mötande bilar i backen förrän de passerat mötesplatsen, vilket
resulterar att de kommer att mötas på ett smalt ställe mellan de båda husen.
En vägsyn är planerad att genomföras av styrelsen under våren och man kommer att
särskilt titta närmare på detta för att se om det finns en bättre lösning.
Ett förslag framfördes om att sätta upp de av vägverket godkända blåa vägskyltar med
påbjuden hastighet om 30km/h vid busskjulet.
Styrelsen skall utreda förslaget samt kombinera detta med ett pågående projekt med en
välkomstskylt med uppmaning om att köra försiktigt samt att undvika nedskräpning.
Ordförande informerade om styrelsens intention att få medlemmarna mer insatta och
intresserade av styrelsens arbete med föreningen. De som så önskar kan få protokoll
och information skickat via e-mail, efter att ha anmält sin e-mailadress till
sekreteraren.

12. Protokollet hålls tillgängligt för påsyn hos sekreteraren efter den 9 april då
justering av protokollet sker.
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