
Protokoll från Gredeby vägars samfällighetsförenings 
årsstämma 2010-03-28.  
Stämman avhölls i Nättrabyskolans matsal, och samlade 25 deltagare. 
 

1. Val av ordförande.  
Till ordförande för dagens möte valdes Stefan Garsten. 
 

2. Val av sekreterare.  
Till sekreterare för mötet valdes Michael Ohlsson. 
 

3. Val av två justeringsmän.  
Till justeringsmän valdes Inger Gredegård och Björn Nilsson. 
 

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

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

6. Framställningar från styrelsen och motioner från medlemmarna.  
Inga motioner har inkommit till styrelsen, och styrelsen har inga framställningar. 
 

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 var per möte. 
Revisorerna erhåller vardera 100 kr per år. 
 

8. Styrelsens förslag till utgifts- och inkomststat gicks igenom, och godkändes av 
stämman. 
Styrelsens förslag på samma utdebitering som förra året på 15 kr per andel godkändes. 
Enda förändringen i debiteringslängden är en höjning av andelstalet för Agdatorp 1:5 
från 2 till 22 andelar. 
 
 

9. Val av styrelse.  
Till ordförande för Gredeby vägars samfällighetsförening omvaldes Stefan Garsten  
De två styrelsemedlemmarna Mia Håkansson och Michael Ohlsson omvaldes för en 
tid av två år. 
Som ersättare för avgående kassören invaldes Benny Julås på ett år i styrelsen. 
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. Fråga om val av valberedning.  
 Till valberedningen valdes Björn Nilsson och Einar Gredefelt. 
 



12. Övriga frågor 
Anna-Karin Svensson framförde önskemål om att om möjligt vägarna var snöröjda 
innan kl 0700 på morgonen för att underlätta för de boende att ta sig till jobbet. 
Ordförande informerade om att den entreprenör som är kontrakterad även har ett avtal 
med kommunen och att det är de som kommer i första hand. Därefter röjer han våra 
vägar. Detta kan tyvärr innebära att det kan bli ett par timmars fördröjning av 
snöröjningen. 
I övrigt anser styrelsen att årets snöröjning i stort sett fungerat klanderfritt, vilket 
stämmodeltagarna instämde i. 
Styrelsen har kommit överens med Rutger Sandström om att han skall utföra 
snöröjningen även nästa år. 
Dock har styrelsen ställt krav på att sandningen skall förbättras. 
Samtidigt vill styrelsen påpeka för medlemmarna i vägsamfälligheten om att det är 
bara styrelsen som får beställa snöröjning av vägarna. 
Har de boende synpunkter på snöröjning, sandning eller något annat rörande vägarnas 
skötsel i Gredeby så skall detta gå genom styrelsen, eller styrelsens suppleanter annars 
kommer inte styrelsen att stå för uppkomna kostnader. 
 
Ordförande informerade även om att det under året kommer att kantklippas åtminstone 
två gånger, den första är beställd till första veckan i juni och den andra till i höst. 
 
Samtliga 14 mötesplatser i vårt vägnät kommer att märkas upp med nya M-skyltar. 
 
Kommunen har meddelat avslag på vår ansökan ang utökning av gatubelysningen i 
Gredeby. 
Det beslutades att ta upp frågan vid ett senare tillfälle. 
 
Ordförande skall ta kontakt med banverket angående avkörningsräckena vid 
överfarten som under höstens beläggningsarbeten drogs upp lite för att anpassas till 
den förhöjda vägytan. 
De upplevs nu inte som stabila och säkra. 
 

13. Stämmoprotokollet kommer att justeras den 11 april kl 1800. Därefter kommer det 
att hållas tillgängligt hemma hos sekreteraren för påsyn. 
 
2010-03-31  
Gredeby 
 
___________________  ____________________ 
Stefan Garsten   Michael Ohlsson 
Ordförande   Sekreterare 
 
___________________  ____________________ 
Inger Gredegård   Björn Nilsson 
Justeringsman   Justeringsman 


