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Gislövs Vägförening 
 
Protokoll fört vid Årsstämma kl 19.00 den 28 juni 2017 
Plats: Serresjöskolan. 
Närvarande: 11 st 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 
Sven-Ingvar Göransson valdes till ordförande. 
 
§ 3 Val av sekreterare för stämman 
Annica Rosengren valdes till sekreterare. 
 
§ 4 Val av justeringsmän samt godkännande av röstlängd 
Håkan Stenson och Kjell Månsson 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 
Kort sammanfattning av vad som gjorts under året utifrån vår verksamhetsberättelse: 
Vi har uppmanat samtliga fastighetsägare att hålla nere växtlighet för att hålla fri sikt och ökad 
framkomlighet vid korsningar och vägar.  Röjning har utförts av ett antal fastighetsägare för att 
förbättra sikten.  
I vintras har vi sandat vid ett tillfälle när det var mycket halt på vägarna. Vi har också asfalterat 
Järabacksvägen Nord/Syd, Ättehögsvägen och Vassvägen.  
 
Revisionsberättelsen lästes upp av Sofia. Allt i sin ordning och revisorerna uppmanar medlemmarna 
att godkänna denna. Nästan samtliga medlemmar har betalat medlemsavgiften i tid, något vi 
uppskattar mycket. 
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 
En motion har inkommit till styrelsen om att föreningen ska sätta en maxgräns för styrelsen att 
utnyttja konsulter. Man vill sätta en maxgräns på 50.000 kr. Tilläggas kan att styrelsen i år har använt 
sig av konsulttjänster (redovisning) till ett belopp av 20.000 kr och arbetar inom de ramar som 
budgeten anger. Styrelsen och årsmötet beslutade därför att motionen avslås. 
 
§ 9 Ersättning till styrelsen 
37.000 kr har tagits ut i styrelsearvoden. Budgeterat och godkänt ”tak” var 45.000 kr. Ersättning med 
tak 45.000 kr godkändes enhälligt enligt förslag för 2017/18. 
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§ 10 Styrelsens förslag till Budget för 2017/18 samt framläggande av debiteringslängd 
(medlemsavgifter). Meddelande om sista betalningsdag. 
 
Sofia Andersson redogjorde i korthet om föreningens budget inför kommande år.  
Ingående kapital är 216.000 kr från föregående räkenskapsår. 
Med nya medlemsavgifter (331.500 kr), bidrag mm har vi totalt 554.700 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 2017. 
 
§ 11 Styrelsens förslag till verksamhetsplan 
Lennart redogjorde för våra planer inför nästa år. 
 
Vi lagar de små ”potthål” som uppkommer i vägarna efter hand, i de fall det behövs. Kan hända att vi 
måste stärka upp vägarna på vissa ställen eftersom de nya sopbilarna väger mer än vägarna klarar. 
Lennart Larsson hanterar detta med kommunen. 
 
Kommunen har åtagit sig att byta ut lamporna i området när de går sönder, något som vi uppskattar 
då det kostar mycket för föreningen att byta enstaka lampor.  
 
Sopkärl – vi har lagt ut lappar till alla som inte har sina sopkärl placerade på egen tomt, utan har dem 
i vägrenen. Samtliga fastighetsägare måste förvara soptunnorna så att stora fordon och snöröjare 
kommer fram, dvs på egen tomt. 
 
Växtlighet – vi har även lagt ut lappar till de fastighetsägare som har växtlighet utanför tomtgräns. 
Viktigt att det inte blir skymd sikt i korsningar och god framkomlighet på vägarna.  
 
Grus eller salt vid halka? Stämman 2016 beslutade att grus ska användas. Tyvärr blev inte gruset 
uppsopat utan snarare undanskyfflat i vägkanten i våras. Till nästa år ska vi se till att gruset sopas 
upp.  
 
I övrigt gör vi inga större investeringar i vägnätet under slutet av 2017 och i början av 2018. Vi skjuter 
på det till andra halvan av 2018. Då kan vi förbättra större sträckor samtidigt, och därmed få bättre 
pris. 
 
§ 12 Val av styrelse, styrelseordförande 
Sven-Ingvar Göransson, Lennart Larsson och Annica Rosengren har ytterligare ett år kvar. Andreas 
Lindsjö och Sofia Andersson omvaldes på 2 år. Suppleanter; Anders Södergård avgår, Urban Norén 1 
år kvar. 
Styrelsen består således av: Sven-Ingvar Göransson (ordförande), Lennart Larsson (vägfrågor), Annica 
Rosengren (sekreterare/hemsida), Sofia Andersson (ekonomi), Andreas Lindsjö (allmänna frågor) 
samt Urban Norén (suppleant). 
 
§ 13 Val av revisor och suppleant 
Lars Benediktsson och Anders Mattsson: omval 2 år på sina poster som revisorer. 
 
§ 14 Val av valberedning 
Sven-Gunnar Berglind och Eva Nelander: omval 2 år. Sven-Gunnar Berglind blir sammankallande.  
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§ 15 Övriga frågor 
Fråga om styrelsen har någon lösning på utfarterna Simlingekorset/Sjöstensvägen/väg 9. Boende på 
östra delen av Modeshögsvägen upplever en ökad trafik från boende på Sjöstensvägen då den 
utfarten är osäker. Många bilister kör mycket fort och frågan kom om vi ska sätta upp ytterligare ett 
väghinder?  
 
Frågan kan delas upp i 3 delar: 
1) Hastighet väg 9: Vi har frågat om Länsstyrelsen kan sänka hastigheten på väg 9 vid Sjöstensvägen 
(från 70 till 50). De har fått frågan men vi väntar fortfarande på svar… Verkar svårt då den 
vägsträckan tydligen inte uppfyller de krav som finns för att en hastighetsändring ska komma till 
stånd. 
 
2) Skymd sikt Simlingekorstet/Sjöstensvägen/Väg 9: Lennart har kontaktat 
Trafikverket/Naturskyddsverket om att fälla träd och sätta upp speglar vid väg 9. De vill inte 
samarbeta. Styrelsen har delat ut lappar med kommunens rekommendationer om att inga häckar får 
vara högre än 80 cm runt korsningar/utfarter. Alla som bor nära utfarter/korsningar uppmanas att 
åtgärda detta. 
 
3) Hastighet Modeshögsvägen: Farthinder på 2 ställen på Modeshögsvägen idag.  Motion måste 
lämnas in om förslag på fler farthinder skall prövas och var de i så fall ska placeras.   
 
Åtgärd 
Vi lägger ut en uppmaning på Facebooksidan ”Grannsamverkan Gislövs Strandmark med omnejd” om 
att alla ska sänka hastigheten i området. Detta görs direkt efter avslutat årsmöte. 
 
.   
§ 16 Meddelande om tid och plats där stämmoprotokollet hålls tillgängligt 
Protokollet kommer att justeras hos ordföranden Sven-Ingvar Göransson, Strandmarksvägen 16, 
torsdag den 6 juli kl 19.00 hos Sven-Ingvar på Strandmarksvägen 16.  
Därefter kommer protokollet att sättas upp på anslagstavlorna samt läggas ut på vår hemsida.  
 
§ 17 Avslutning 
Ordföranden avslutade och tackade för mötet. 
 
 
Annica Rosengren (sekreterare)   
 
 
Justeras: 
 
 
 
Sven-Ingvar Göransson (ordförande) 
 
 
Håkan Stenson    Kjell Månsson 


