
Protokoll från Gredeby vägars samfällighetsförenings 
årsstämma 2008-03-30.  
Stämman avhölls i Nättrabyskolans matsal, och samlade 23 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, samt godkändes. 
 

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

6. Motioner och framställningar från styrelsen.  
Inga motioner har inkommit till styrelsen. 
 
Ordförande informerade om årets planerade vägunderhåll. 
Styrelsen har tillsammans med vägverkets representant kommit fram till ett antal 
arbeten som bör utföras för att vägens standard skall fortsätta att ligga på en hög nivå; 
–Söragårdsvägen som blivit ganska ”spårig” bör jämnas till och beläggas med ny 
vägbeläggning i hela sin sträckning inklusive vändplanen.  
– Styrelsen har under vintern låtit gräva upp utfarten från fastigheten Gredeby 3:7 
(Quist) för att lägga ner en ordentlig vägtrumma i avsikt att leda bort det vatten som 
rinner ut på vägen och vintertid bildar svallis. Tyvärr blev återfyllnaden runt 
vägtrumman för finkornig vilket gör att vattnet inte tränger ner till trumman och leds 
bort tillräckligt. 
Återfyllnaden skall grävas upp och bytas ut mot en mer grovkornig typ som skall leda 
bort vattnet bättre. 
– På Liljeholms väg bör en vägtrumma som börjat tränga upp genom vägbeläggningen 
bytas ut och grävas ner djupare. 
– Espegårdsvägen vid Gredeby 6:8 (Abrahamssons), ny vägbeläggning på den sträcka 
som tidigare i vintras grävdes upp för att ta bort stenar som tryckts upp genom 
ytbeläggningen. 
– På Espegårdsvägen rinner det ut vatten på vägen mellan husen vid infarten till 
Åkessons fastighet. Där behöver man troligen gräva ett dike och lägga ner en 
vägtrumma för att leda bort vattnet.  
– Gredeby 9:8 (Brlajolli), vatten rinner fram bakom huset ut på vägen. Även här 
behövs ett dike som leder bort vattnet, antingen mellan huset och vägen eller en 
trumma under vägen ut i diket på Schouenborgs tomt.  
Omfattningen av det slutliga utförandet av dessa två sista arbeten bör lösas under 
arbetets gång i samförstånd med entreprenören. 
 
 



Ordförande förklarade även att en del av dessa arbeten är bidragsberättigade. 
Den bidragsberättigade delen kan ersättas med dels 60 % från vägverket och ca 30 % 
från kommunen. 
 
Enligt VV representant är det dock osäkert om kommunen kommer att bevilja bidrag 
för arbeten under 2008. 
Styrelsen föreslår att de planerade förbättringsarbetena skall genomföras trots 
osäkerheten om att erhålla bidrag från kommunen, vilket stämman godkände. 
 
Önskemål framfördes om att sätta upp gatlampor på den övre delen av 
Emmahultavägen. Eftersom förutsättningarna ändrats med bl a fler boende inklusive 
fler barn längs denna vägsträcka sedan ärendet senast var uppe till diskussion på 
stämman gavs styrelsen i uppdrag att undersöka saken med bl a kommunen igen. 
I det fall att en eventuell uppsättning av gatlampor skulle resultera i en kostnad för 
samfällighetsföreningen, skall detta avgöras på en stämma av föreningens medlemmar. 
En extra stämma kan då utlysas för att påskynda det hela. 
 
På förra årets stämma framfördes det klagomål om vägbulorna som lagts ut sommartid 
på Emmahultavägen. Det beslutades då att under 2007 inte lägga ut dessa och istället 
sätta upp 30-skyltar vid busskuren, samt att på årets stämma utvärdera om denna 
åtgärd var tillräcklig för att få ner hastigheten på vägarnas smala partierna. 
Eftersom ett antal medlemmar framfört önskemål om att ej lägga ut vägbulorna igen 
samt att en viss förbättring gällande trafiksäkerheten upplevts av de närboende, beslöt 
stämman att tillsvidare ej lägga ut vägbulorna. 
 

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.  
Styrelsens förslag till utdebitering på 27 kr per andel godkändes.  
Underhålls och förnyelseplanen gicks igenom av ordföranden, samt godkännes av 
stämman. 

 
9. Val av styrelse.  

Mia Håkansson och Michael Ohlsson omvaldes som styrelsemedlemmar.  
Som ordförande för styrelsen omvaldes Anders Johannesson. 
Till styrelsesuppleanter omvaldes Alf Pettersson och Stefan Garsten. 
 

10. Val av revisor.  
Till revisorer omvaldes Carina Sandberg och Lars Johansson.  
Som suppleant omvaldes Ann-Marie Carlsson. 
 

11. Övriga frågor.  
Då busskuren börjar komma till åren och golvet och nederdelen börjat ruttna vilket 
resulterat i att kuren vält efter nätter med hård blåst alternativt fest.  
Fastighetsägarna vid treklasen, Ken Olofsson och Glenn Fredriksson erbjöd sig att 
bygga en ny busskur, vilken Mia åtog sig att måla. 



 
 
 
Mia Håkansson informerade om att hon och Susanna Garsten-Schöön tagit fram två 
förslag på ”Välkommen till Gredeby”-skylt, att sättas upp i närheten av busskuren. 
Stämman ansåg att Mia och Susanna skall fortsätta med alternativet av en tavla gjord 
av trä med en ”kartbild” över vägarna i Gredeby. 
 
  

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