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Gislövs Vägförening 
 
Protokoll fört vid Extra Stämma kl 19.00 den 16 april 2015 
 
Plats: Serresjöskolan. 
 
Närvarande: 34 fastighetsägare.  
 
Närvarande styrelseledamöter: Lennart Larsson, Sven-Ingvar Göransson, Annica Rosengren och 
Håkan Fridvall. 
 
 
 
§ 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 
Föreslogs Annica Rosengren som valdes till sekreterare. 
 
§ 4 Val av justeringsmän samt godkännande av röstlängd 
Föreslogs och valdes Sven-Gunnar Berglind och Christian Ottergren till justeringsmän. 
Ordföranden frågade om någon ville granska Röstlängden som var framlagd. Ingen ville granska 
röstlängden.  Röstlängd och Dagordning godkändes.  
 
§ 5 Frågan om kallelse till stämman skett i behörig ordning 
Mötet förklarades av stämman stadgeenligt utlyst.  
 
§ 6 Frågan ställdes om det var ok att Skanova, Empower och Mini-entreprenad var med på 
stämman. Stämman svarade ja på den frågan. 
 
§ 7 Avtal mellan Vägföreningen och Skanova / Empower 
Presenterades innehållet i ett avtal mellan parterna ovan för att möjliggöra ledningsarbete för 
fiber till hushållen inom Gislövs Vägförenings vägområde. Beslutades att Gislövs vägförening ska 
sluta avtal med Skanova/Empower. Beslutades även att bemyndiga styrelsen att underteckna 
avtalet.  
 
 
§ 8 Meddelande om tid och plats där stämmoprotokollet hålls tillgängligt 
Protokollet kommer att justeras hos ordföranden Sven-Ingvar Göransson, Strandmarksvägen 16, 
Fredag  den 19 april kl 18.00.  
 
 
§ 9 Övrigt 
Eftersom stämman sagt ja till att avtal ska tecknas, samt att styrelsen har fått mandat att 
underteckna detta beräknas grävstart måndag 20 april 2015. Först grävs vägarna, grävd sträcka 
återställs om möjligt samma dag. Därefter grävs från vägen till respektive fastighet. Beräknas vara 
klart i alla hushåll i augusti. Arbetet börjar i väster på Ättehögsområdet och går sedan österut. 
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§ 10 Avslutning 
Ordföranden avslutade och tackade för mötet. 
 
  
 
 
Annica Rosengren   Sven-Ingvar Göransson 
 
Annica Rosengren (sekreterare)    Sven-Ingvar Göransson (ordförande) 
 
 
 
 
 
 
Justeras 
 
 
Sven-Gunnar Berglind   Christian Ottergren 
 
Sven-Gunnar Berglind     Christian Ottergren 


