Protokoll från Gredeby vägars samfällighetsförenings
årsstämma 2009-03-29.
Stämman avhölls i Nättrabyskolans matsal, och samlade 30 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 Inger Gredegård och Stefan Garsten.
4. Förvaltningsberättelsen och revisorernas berättelser samt balansräkningen lästes
upp, och godkändes.
5. Ansvarsfrihet för styrelsen
Stämman beslutade att ge styrelsen ansvarsfrihet.
6. Motioner och framställningar från styrelsen.
Inga motioner har inkommit till styrelsen.
En skrivelse har inkommit till styrelsen ang årets snöröjning.
De undertecknande av skrivelsen klagar på att snöröjning ej utfördes vid ett tillfälle
under året på Liljeholms väg.
Anders och Linda Johannesson – som stod för snöröjningen 08-09 – har svarat på
denna skrivelse till de berörda, och där klargjort problemen och varför det inte blev
utfört –se bifogade skrivelse med svar.
Längst upp på Liljeholms väg är det trångt mellan tre postlådor och en liten mur,
samtidigt som vägen svänger och lutar skarpt inåt mot muren vilket gör att traktorn
riskerar att glida in i muren.
Detta gör att de vid extra halt väglag brukar backa traktorn så långt upp de kan mot
svängen, och skrapa vägen ner mot Söragårdsvägen, vilket resulterar i att de sista 20
meterna från svängen och upp ej blir snöröjda.
Det beslutades att styrelsen skall träffa de boende på Liljeholms väg för att på plats
försöka komma fram till lämpliga åtgärder inför nästa säsongs snöröjning.
Mia Håkansson utsågs att vara sammankallande till denna träff vilken bör ske under
våren. Detta för att kunna precisera kraven då anbud läggs ut till nästa säsongs
snöröjning. Linda och Anders har avsagt sig fortsatt åtagande av snöröjning
7. Ersättning till styrelsen samt revisorer beslutades vara oförändrad, dvs,
ordförande, kassör samt sekreterare vardera 990 kr per år, samt att
styrelsemedlemmarna erhåller 50 kr per möte.
Revisorerna erhåller 100 kr per år.
8. Styrelsens förslag till utgifts- och inkomststat gicks igenom, och godkändes av
stämman.
Styrelsens förslag till utdebitering på 15 kr per andel godkändes.

9. Val av styrelse.
Ordförande Anders Johannesson meddelade att han inte kommer att ställa upp som
ordförande.
Även Kassören Anders Larsson förklarade sig ovillig att fortsätta i styrelsen ytterligare
en period.
Efter en lång diskussion gick Anders Larsson med på att fortsätta som kassör
ytterligare ett år, för att inte behöva byta de båda tyngsta posterna samma år.
Som styrelseledamöter valdes Anders Larsson, Anders Åkesson samt Stefan Garsten
Som ordförande för styrelsen valdes Stefan Garsten.
Till styrelsesuppleanter omvaldes Alf Pettersson och som ny suppleant valdes Ulf
Widenfors.
10. Val av revisor.
Till revisorer omvaldes Carina Sandberg och Lars Johansson.
Som suppleant omvaldes Ann-Marie Karlsson.
11. Övriga frågor.
Einar Gredefelt tog upp problemet med att det rinner ut vatten på vägen vid Quist´s
utfart, och undrade om vägsamfälligheten hade för avsikt att vidta åtgärder mot detta,
eller om Magnus Quist själv skulle göra det.
Ordförande svarade att styrelsen var medveten om problemet men att det hade glömts
bort av entreprenören vid omläggningsarbetet. Avsikten är att det skall åtgärdas vid
nästa arbete med vägen, men om M Quist vill, får han gärna göra det innan dess.
Björn Nilsson påtalade att en del av omläggningen av sträckan på Espegårdsvägen har
börjat sjunka ihop, och att detta bör uppmärksammas så att det inte blir för djupa
håligheter.
Ordförande sa att styrelsen var medvetna om det och har det under uppsikt.
På förra stämman beslutades att Styrelsen skulle verka för att sätta upp fler gatlyktor
längs Gredebys vägar. Anders L berättade att kort efter stämman meddelade
kommunen att man skulle öka antalet gatlyktor inom kommunen och att de som
önskade kunde sända in en ansökan om detta. Styrelsen skickade in en ansökan och
har efter påstötning fått reda på att det kommit många ansökningar och de behandlas
efter hand. Våran ansökan är registrerad och kommer att behandlas senare.
Björn Nilsson föreslog att det skulle tillsättas en valberedning för att underlätta vid
framtida tillsättning av styrelsemedlemmar.
Förslaget godtogs av stämman, och till valberedning utsågs Björn Nilsson och Einar
Gredefelt, med Björn som sammankallande.
Anders Johannesson tog upp önskemål om att återigen lägga ut vägbulorna för att på
så sätt dämpa hastigheten på trafiken.
Stämmans beslutade att inte lägga ut dessa.

12. Stämmoprotokollet kommer att justeras den 13 april. Därefter kommer det att hållas
tillgängligt hemma hos sekreteraren för påsyn.
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