Gislövs Vägförening
Protokoll fört vid Årsstämma kl 16.00 den 19 juni 2016
Plats: Serresjöskolan.
Närvarande: 19 fastighetsägare av totalt 330.
Närvarande styrelseledamöter: Lennart Larsson, Sven-Ingvar Göransson, Sofia Andersson, Annica
Rosengren och Andreas Lindsjö
§ 1 Öppnande
Föreningens ordförande Sven-Ingvar Göransson hälsade alla välkomna och förklarade stämman
öppnad.
§ 2 Val av ordförande för stämman
Föreslogs Sven-Ingvar Göransson som valdes till ordförande.
§ 3 Val av sekreterare för stämman
Annica Rosengren valdes till sekreterare.
§ 4 Val av justeringsmän samt godkännande av röstlängd
Christian Ottergren och Torsten Kjellberg föreslogs och valdes till justeringsmän. Ordföranden
frågade om någon ville granska röstlängden som var framlagd. Ingen ville granska den. Röstlängd och
dagordning godkändes.
§ 5 Frågan om kallelse till stämman skett i behörig ordning
Mötet förklarades enhälligt av stämman stadgeenligt utlyst.
§ 6 Styrelsens och revisorernas berättelser
Fibernedgrävning har påbörjats och avslutats under året. Skanova/Empower har reparerat vägarna
efter fibergrävningen. Besiktning har nu gjorts utan anmärkning.
Röjning har, på begäran av styrelsen, utförts av ett antal fastighetsägare för att förbättra sikten.
Samtliga fastighetsägare uppmanas att se över och beskära sina växter för ökad framkomlighet och
bättre sikt.
Behovet av vinterväghållning har under vintern varit minimalt.
Farthinder i form av en vägbula med stolpar i sidorna har köpts in och placerats ut på två ställen på
Modeshögsvägen.
Stämman godkände verksamhetsberättelsen utan anmärkningar.
Stämman godkände revisorernas berättelse utan anmärkningar.
§ 7 Ansvarsfrihet för styrelsen
Styrelsen beviljades enhälligt ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret.
§ 8 Motioner
Inga motioner har inkommit till stämman.
§ 9 Belysningsfrågan
Önskemål om kompletterande belysningspunkter har inkommit, men styrelsen menar att en
kommande komplettering kommer att göras när/hur förlängningen av
Strandmarksvägen/Modeshögsvägen kommer att bebyggas under de närmaste åren.
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§10 Fiber
Lennart Larsson redogjorde för fiberprojektet, som genomförts på ett tillfredsställande sätt.
Hastigheten på nätet håller vad som utlovats. Det enda problem vi har stött på är återställandet av
vägen på vissa ställen. Detta ska nu vara åtgärdat och vår förening har fått ersättning (8000 kr) för ett
ställe som vi åtagit oss att återställa själva.
§11 Farthinder
Andreas Lindsjö redogjorde för våra nya farthinder, som är en form av vägbulor som kan tas upp
under vintertid. Vår entreprenör kommer att sköta upptagande och ditplacering av farthindren
fortsättningsvis.
Förslag på fler väghinder längs Modeshögsvägen. Styrelsen föreslår att vi provar med de nya hindren
under kommande år, innan vi tar ett nytt beslut om fler. Styrelsen uppmanar medlemmarna att
lämna in en motion till nästa årsmöte med konkreta förslag på var ytterligare farthinder skulle kunna
placeras ut. Styrelsen kommer att rådfråga Trelleborgs kommun för att höra hur de resonerar i dessa
frågor.
Förslag kom att vi ska göra en skrivelse till Trafikverket att vi vill ha sänkt hastighet på väg 9, från
nuvarande 70 till 50. Även en spegel behövs vid Sjöstensvägen, där sikten är mycket dålig. Styrelsen
tar på sig att göra en skrivelse, då vi tror att en förening får större ”tyngd” än en enskild
fastighetsägare.
§ 12 Ersättning till styrelse och revisorer
37.000 kr har tagits ut i styrelsearvoden. Budgeterat och godkänt ”tak” var 40 000 kr. Ersättning med
tak 40 000 kr godkändes enhälligt enligt förslag för 2016/17
§ 13 Styrelsens förslag till utgifts- och inkomststat för 2016/17 samt framläggande av
debiteringslängd (medlemsavgifter). Meddelande om sista betalningsdag.
Sofia Andersson redogjorde i korthet om föreningen budget inför kommande år.
Ingående kapital 284.000 kr från föregående räkenskapsår.
Med nya medlemsavgifter, bidrag mm har vi 622.000 kr har vi att röra oss med inför kommande
räkenskapsår.
Budgeten för kommande räkenskapsår godkändes enhälligt av stämman.
Den framlagda debiteringslängden liksom budget godkändes. Årsavgift 300 kr per andelstal
fastställdes enhälligt av stämman. Sista betalningsdag för medlemsavgift fastställdes till den 30
september 2016.
§ 14 Styrelsens förslag till verksamhetsplan
Lennart redogjorde för våra planer för nästa år.
Underhåll: Vassvägen, hela; Järabacksvägen Nord/Syd;Ättehögsvägen Öst/väst.
Totalt kommer detta att kosta ca 220.00 kr. Då vi har en god ekonomi kan vi göra alla tre vägarna
samtidigt. Detta kommer att ske under v 32-34. Om tomtägarna själva vill asfaltera sina uppfarter
kommer de att erbjudas detta vid samma tillfälle, till en kostnad av 210kr/kvm (inkl moms).
Förfrågan kommer att skickas ut till berörda fastigheter om intresse finns.
Vinterväghållning – Styrelsen föreslår grusning, trots högre kostnader än alternativet saltning.
Kommunen saltar. Vi kommer bara att grusa vid extrema tillfällen. Frågan ställdes till årsmötet hur
medlemmarna vill ha det: Stämman var enhälligt överens om att vi grusar vid de fall där styrelsen och
väghållaren anser det nödvändigt.
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Vad gäller skymd sikt i korsningar gäller att varje fastighetsägare måste ta ansvar för sin tomt. Gäller
särskilt de som har tomter angränsande till väg 9 (utfarter). Alla fastighetsägare som bor på tomter
som angränsar till väg 9 ombes att följa Trafikverkets regler: 3 m in på tomtgräns mot vägen får ingen
växtlighet över 70 cm finnas. Det ska vara 110 m fri sikt på angränsande väg (väg 9). Styrelsen
kommer att dela ut lappar till de fastighetsägare som berörs. Även tomterna längs föreningens vägar
måste röjas så att större fordon (lastbilar, skolbussar mm) kan komma fram utan att skrapa i träden.
Anonymt brev har inkommit om att alla fastighetsägare ska se över sina tomter och tänka i på sikten i
området.
Stämman godkände styrelsens planer ang. påminnelser om röjning i området.
§ 15 Val av styrelse, styrelseordföranden
Sven-Ingvar Göransson, Lennart Larsson och Annica Rosengren omvaldes på samma poster på
ytterligare 2 år. Andreas Lindsjö och Sofia Andersson har ytterligare ett år kvar. Suppleanter; Anders
Södergård har ett år kvar, omval på 2 år av Urban Norén.
Styrelsen består således av: Sven-Ingvar Göransson (ordförande), Lennart Larsson (vägfrågor), Annica
Rosengren (sekreterare/hemsida), Sofia Andersson (ekonomi), Andreas Lindsjö (allmänna frågor),
Anders Södergård (suppleant) samt Urban Norén (suppleant).
§ 16 Val av revisor och suppleant
Lars Benediktsson och Anders Mattsson har ett år kvar på sina poster som revisor resp. suppleant.
§ 17 Val av valberedning
Sven-Gunnar Berglind sitter kvar ytterligare ett år. Eva Nelander har även hon ett år kvar. SvenGunnar Berglind blir sammankallande.
§ 18 Övriga frågor
Inga övriga frågor.
.
§ 19 Meddelande om tid och plats där stämmoprotokollet hålls tillgängligt
Protokollet kommer att justeras hos ordföranden Sven-Ingvar Göransson, Strandmarksvägen 16,
tisdag den 21 juni kl 18.00.
Därefter kommer protokollet att sättas upp på anslagstavlorna samt läggas ut på vår hemsida.
§ 20 Avslutning
Ordföranden avslutade och tackade för mötet.
Annica Rosengren
Annica Rosengren (sekreterare)
Justeras:
Sven-Ingvar Göransson
Sven-Ingvar Göransson (ordförande)
Christian Ottergren
Christian Ottergren

Torsten Kjellberg
Torsten Kjellberg
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