
Protokoll från Gredeby vägars samfällighetsförenings 
årsstämma 2011-03-27.  
Stämman avhölls i Nättrabyskolans klassrum ”arbetslag 3-5B”, och samlade hela 
styrelsen bestående av ; ordförande - Stefan Garsten , kassör – Benny Julås, 
Sekreterare -Michael Ohlsson, ledamöterna – Mia Håkansson och Anders Åkesson 
samt suppleanten Ulf Widenfors. 
Till mötet kom även 15 st samfällighets-medlemmar. 
Nytt för i år var att mötets dagordning samt de dokument som ingick i dessa tex 
förvaltningsberättelser, bokslut och snöröjningsavtal visades med hjälp av bildkanon 
under tiden de diskuterades så att alla kunde följa med  och själv läsa under tiden. 
 

 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 Anders Larsson och Anders Johannesson. 
 

 4. Förvaltningsberättelsen och revisorernas berättelser lästes upp och lades till 
handlingarna. 
 

 5. Ansvarsfrihet för styrelsen  
Stämman beslutade att flytta punkten åtta ”styrelsens förslag till utgifts och 
inkomststat” till denna punkten eftersom det blir en naturligare följd. 
Dessa lästes upp och godkändes. 
Stämman beslutade att ge styrelsen ansvarsfrihet. 
 

 6. Framställningar från styrelsen och motioner från medlemmarna.  
Inga motioner har inkommit till styrelsen. 
Ordförande gick igenom en del framställningar från styrelsen  

 Det nya snöröjningsavtalet som slutits med Ulf Widenfors för vintersäsongen 2011-
2012 gicks igenom och deltagarna kunde ställa frågor till Ulf om ev oklarheter. 
 

 Styrelsen var nöjd med 2010 års kantslåtter och har beslutat att kontraktera samma 
entreprenör för årets arbete. 
 

 Styrelsen har för avsikt att beställa kantskärning till sommaren. Ordf har pratat med 
Rutger Sandström som är villig att utföra detta, det är styrelsens avsikt att anlita 
honom. 
 

 Styrelsen föreslog stämman att samfällighetens snöplog skulle säljas. 
Stämman biföll detta. 
 

 Styrelsen föreslog att det skall genomföras en underhålls- och städdag i Gredeby. 
Tanken var att samtliga medlemmar skall uppmanas att delta för att utföra lättare 
sysslor som annars måste läggas ut till en utomstående firma till onödig kostnad. 
Hittills har styrelsen till viss del utfört dessa uppgifter själv. 



Tanken var att alla deltar efter egen förmåga och att deltagarna efteråt samlas för 
gemensam fika och korvgrillning, för att umgås. 
De som ej kan deltaga kan anmäla sig att utföra ”sin” syssla vid ett annat tillfälle. 
Stämman biföll styrelsens förslag. 
 

 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. 
På grund av att de två senaste vintrarnas snörika och långa vintersäsong tärt hårt på 
kassan (snöröjningen låg 2009 på 3.250 kr och 2010 steg den till 46.350 kr ,2011 lär 
hamna där också) föreslår styrelsen att utdebiteringen höjs från nuvarande 15 kr/andel 
till 20 kr/andel. 
Stämman godkände styrelsens förslag. 
 

 9. Val av styrelse.  
Till ordförande för Gredeby vägars samfällighetsförening omvaldes Stefan Garsten  
De två styrelsemedlemmarna Benny Julås och Anders Åkesson omvaldes för en tid av 
två år. 
Till styrelsesuppleanter omvaldes Alf Pettersson och 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 omvaldes Björn Nilsson och Einar Gredefelt. 
 

 12.Övriga frågor 
Anna-Karin Svensson påtalade ånyo behovet av gatubelysning på övre delen av 
Emmahultavägen. Kommunen har meddelat avslag på vår tidigare ansökan ang 
utökning av gatubelysningen i Gredeby. 
Ken Olofsson erbjöd sig att hjälpa till med ev grävarbeten med sin traktorgrävare. 
Det beslutades att på nytt skicka in en ansökan till kommunen. 
 
Anders Johannesson påminde om att samfälligheten kan begära återbetalning av 
momsen för de medlemmar som driver jord- skogbruk och egen firma, motsvarande 
dessa medlemmars andel av totalt inbetald utdebitering. Idag är det bara jord- och 
skogsbrukarna som gör detta men även någon firma kanske kan göra detta. 
Kassören skall undersöka detta. 
 
. 
 

 13.Stämmoprotokollet kommer att justeras den 10 april kl 1900. Därefter kommer det 
att hållas tillgängligt hemma hos sekreteraren för påsyn. 
 
2011-03-27  



Gredeby 
 
___________________  ____________________ 
Stefan Garsten   Michael Ohlsson 
Ordförande   Sekreterare 
 
___________________  ____________________ 
Anders Larsson   Anders Johannesson 
Justeringsman   Justeringsman 


