
Protokoll från Gredeby vägars samfällighetsförenings 
årsstämma 2007-04-01.  
Stämman avhölls i Nättrabyskolans matsal, och samlade 20 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 Einar Gredefeldt och Anders Åkesson. 
 
 

4. Förvaltningsberättelsen och revisorernas berättelser samt balansräkningen lästes 
upp, samt godkändes. 
 

5. Ansvarsfrihet för styrelsen Stämman beslutade att ge styrelsen ansvarsfrihet. 
 
 

6. Motioner och framställningar från styrelsen. En motion inlämnad av Ulf Widenfors 
gällande i första hand vägbulorna på Emmahultavägen lästes upp, därefter lästes 
styrelsens svar på motionen upp. Styrelsens ursprungliga förslag var att lämna 
motionen utan åtgärd. Då det visade sig att flera av de närvarande medlemmar som 
passerar dessa vägbulor till och från sina fastigheter upplever ett stort obehag av dessa, 
diskuterades ett flertal lösningar. Slutligen enades stämman om att inte sätta ut 
vägbulorna denna säsong som ett prov för att se om man uppnår samma goda effekt 
med andra hastighetssänkande åtgärder som styrelsen har för avsikt att genomföra. 
Försöket skall pågå till nästa stämma. 
 
Ordförande informerade om att styrelsen köpt in tre st av Vägverkets blå trafikskyltar 
om ”rekommenderad hastighet 30km/tim”, som skall sättas upp på Emmahultavägen 
samt på Espegårdsvägen. 
Stämman beslutade efter diskussion att sätta upp två blå 30-skyltar, (en på var sida om 
vägen), strax innan korsningen vid busshållplatsen för att på så sätt täcka in samtliga 
vägar i Gredeby.  
Två ”30 upphör-skyltar” skall sättas vid Spelmanstorpsvägen i riktning mot sjön och 
på samma ställe, två 30-skyltar i riktning nedför backarna för att påminna om 
hastigheten igen. Ordförande beställer de resterande skyltarna. 
 
 

7. Ersättning till styrelsen samt revisorer beslutades vara oförändrad, dvs, 
ordförande, kassör samt sekreterare vardera 990 kr per år, samt att övriga 
styrelsemedlemmarna erhåller 50 kr per möte. 
Revisorerna erhåller 100 kr per år. 
 
 
 
 
 
 



8. Styrelsens förslag till utgifts- och inkomststat gicks igenom.  
Styrelsens förslag till utdebitering på 27 kr per andel godkändes.  
Underhålls och förnyelseplanen gicks igenom av ordföranden. Att nämna är att 
förbättringsarbetena på Söragårdsvägen som var planerade 2007 skjuts till nästa år. 
Detta för att invänta vägverkets vägsyn, vilken sker var femte år och som kommer att 
genomföras till hösten. En fördel med detta är att vi kan ta hänsyn till deras 
synpunkter. 
 

9. Val av styrelse. Anders Johannesson, Anders Larsson samt Anders Åkesson som alla 
var valda på två år ställde sina platser till förfogande efter att deras mandatperiod 
utgått, samtliga tre blev omvalda. 
Till styrelsesuppleanter omvaldes Alf Pettersson och Stefan Garsten. 
 

10. Val av revisor Till revisor omvaldes Carina Sandberg, då Arne Schöön avsagt sig 
omval valdes Lars Johansson. Som suppleant omvaldes Ann-Marie Carlsson. 
 

11. Övriga frågor Mia Håkansson informerade om att hon och Susanna Garsten-Schöön 
planerar att tillverka en ”Välkommen till Gredeby”-skylt, att sättas upp i närheten av 
busskuren. Denna skylt kommer att sättas upp till sommaren. 
 

12. Stämmoprotokollet kommer att justeras den 15 april. Därefter kommer det att hållas 
tillgängligt hemma hos sekreteraren för påsyn. 
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