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Protokoll fört vid årsmötet med ldäla Vägsamfällighesförening 2019-03-17

L. Mötet

öppnades och dagordningen godkändes
Antal fastigheter representerade på mötet: 20 st

-

!.

\räl av orffirandc Sr mötet samt iusterlrusmär
Till ordförande för årsmötet valdes Mikael Thunberg
Tilljusterarc och rösträknare valdes Bo Landgren och Lena MdmberB
Protokolljustering gårs efter överenskommehe med sekreteraren och inom 14 da8ar.

!.

Verksamhetsberättelse ocå ekonomisk rapport
Verkamhetsberättelsen och den ekonomiska rapporten godkändes. Bilaga

l.
t.

-

-

l

och 2,

Revisiorsbetättelse

-

Christer Larsson, revisor, läste upp revisionsberättelsen. stämman godkände denna och
gav styrelsen a nsvarsfriheL

Val avstyrelse

.
-

ordförande fören tid åv 2 år: Mikael Thunberg, omväl
Sekreterare fiör en tid av 2 år: Frederick Degrande, nyval
Styrelsesuppleant för en tid av I år: Gert Andersson, fofinadsval

Övriga val
Revisor för en tid av 2 år: Mats Härstedt, omval
Revisorsuppleant för en tid åv 2 år: Sten Lindsko& omval
valberedfiinB för en tid av 1 år: Sten Lindskog (sammankallande) samt Bo Landgren och

-

Lena Malmber& sarntllgå omval

6.

lnkomna önskemål från medlemmar
Upprustniflg av stigen som går parallellt nred Prornenaden, från ldalastigen till
Villavågen: Styrelsen föreslår att stigen får nytt bärlagar på en del platser dår det samläs
vatten qch attstigen åtgärdas där det finns stora rötter. Styrelsen avgör vilka delar av
stigen som ska åtgärdas. Styrelsen fick i uppdrag av §tämman att Senomföra enliSt

-

styrels€ns förslag.

-

UpprustninBav stigen som går öster om Skogsängavägen, från SkoS§ängavägen/gvackan
till stigen som går upp titl Hövadsvägen: Styrelsen föreslår att det inte vidtas nå.gra
åtgärder på denna stig då den inte används för att ta sig till busshållplatser, skolor eller
andra arhtsplatser. Stämman godkänner ätt inga åEårder vidtas enligt styrelsens
förslag.

7.

lnkomna motimer
[nga motioner ihkomna

8.

övriea frågor
Hundlatrin

-

Många hundägare plockar inte upp hundbais i Gr skog. Hundbajspåsar hittas ocl§å
slängda i skogen. Kommunen skall placera ut fyra nya hundlatriner i Veberöd på
kommunal ffark (ömmer någlon/någrä av dessa kan placeras ut i anslutning till vårt
område? Kommunen placerar inte, eller tömmer, hundlatriner på vår mark.
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ldala vägsamfällighetsförening tar inte på si8 ansvaret för placering och tömning av
hundlatriner iskogen. Förslag framkom om att få slänga hundbajspåsar iprivata tunnor,

-

-

9.

med eller utan märknin& men är detta tillåtet? vad såger renhållningsverket?
Styrelsen tar frågan för utredning och försöker hitta ett svar till nästa årsmÖte.
ldalastigen
Mycket barr och löv på ldålastigen upplevs som en fara för cyklister och fotgängare. Det
finns önskemål att stigen sopas två 8ånger om året, en gång i samband med övrig
sopning av våra vägar på våren samt vid ytterligare e$ tillfälle på hÖsten.
styrelsen ombesörjer att stigen blir sopad både vår och höst 2019 och sedan får detta
utvärderas för beslut på nästa årsmöte.
Parkeringsproblem i anslutning till blomning i körsbärsdalen
Många medlemmar i föreningen upplever att parkeringsproblemen i samband med
blomningen i körsbärsdalen närmar sig kaos. Bilar parkeras på ett sätt som hindrar
intern trafik och framkomlighet för utryckningsfordon, trots att hela området är belagt
med parkeringsförbud. MånBa känner stark oro och osäkerhet för vad som kan hända
om brand, olycka, eller sjukdomsfall, skulle uppstå under blomningstiden.
Styrelsen kommer att vidtaga åtgärder för att man skall kunna ta sig ut, genom att
placera ut koner och märkband, samt genom skyltade parkeringsförbud t ex på ena sidan
av utsatta vägar" Ev behöver vi kontaktå polis för att få hjålp med situationen.
Ny belysningsstolpe på Ljungvägen
Ny belysningsstolpe är beslutad, och utmärkt på Ljungvägen. Fastighetsägare anser att
stolpen behöver flyttas ett par meter.
Ordföranden kontrollerar på plats och vidtar ev åtgärd.
Potthål
Potthål i vägarnas asfalt kommer att lagas under våren.

Mötet avslutades

ldala den 20 mars 2019
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Bilaga 1: Verkamhetsberåttelse 2018
Bilaga 2: Ekonomisk rapport med Balansräkning och Resultaträkning 2018

Verksamhetsberåftelse för ldala väBsamfållighetsförening för verksämhetsåret ZOlS
Styrelsen har under året bestått av; Mikael Thunberg ordförande, Gunnar Skoog vice ordförande,
Ulrika Djignagård kassör, Greger Melmqvist sekreterare och Tommy Ljunggren och Frederick
Degrande som suppleanter. Revlsorer har Christer Larsson och Mats Härstedt varit och

revisorsuppleanter har Paul Wennberg och Sten Lindskog varit. Valberednlng har bestått av Sten
Lindskog som sammankallande, Bo Landgren och Lena Malmberg. Styrelsen har haft tre

protokollförda möten. Styrelsen har haft löpande kontakt via e-mail och samtal.
Styrelsens huvudfråga under året har varit belysningen. Vid årsmötet i ldala vägsamfällighetsförening

2A7743-19 beslutades att byte av samtliga lampor och lamparmaturer skulle ske under 2017, 2018
eller 2019 och att detta skulle finansieras med egna medel. Byte av lamparmaturer och stolpinsatser
har skett under mars 2018 av Skånska Energi och den slutliga kostnaden för föreninBen blev 600 692

kr. Finansiering av ny belysning har skett med vägsamfällighetens egna medel och några lån har inte
behövt tas för att klara likviditen under 2018. Genom att vi nu hår LED belysnin8 på området har vi

fått en bättre belysning, starkt reducerad energiförbrukning, minskad underhållskostnad samt ökad
driftsäkerhet. Samma armatur används i hela området, men beroende på att stolpar har olika hö.id så
är belysningen olika stark. För höga stolpar är ljusstyrkan 28 eller 38 W och för låga stolpar är
ljusstyrkan 15 eller 21 W.
Vid årsmötet 2017 beslutades att tre nya belysningsstolpar skulle sättas upp när styrelsen bedömer

att föreningen har egna medel för att finansiera detta. Styrelsen har under verksamhetsåret tagit in
offert från Skånska energiför att sätta upp dessa tre stolpar och arbetet kommer att genomföras
under våren 2019.
EON har by88t om och renoverat tranformatorn vid Hövadsvägen och då även flyttat ut mätningen av
vägsamfällighetens el till ett eget mätarskåp som vägsa mfälligheten fick bekosta, även vissa

arbetskostnader kommer att belasta vägsamfälligheten. Detta är inget vi kan påverka, då detta styrs
av ny lagstiftning som innebär att vi själv kommer ått ansvara för ledningarna i märken, tidigare har vi
bara anwarat för belysningsstolparna.

Vägsamfälligheten har via styrelsen yttrat sig över detaljplan för ldalaskolan 1 och Veberöd 17:2 och
har då framfört att det behöver anläggas en ny gång/cykelväg med belysning i nord/sydlig riktning
mellan Nils Påls väg 32 och den nya vägen i planområdet som går i riktning mot hållplats Veberöd

öster.
Gång/cykelvägen mellan Hövadsvägen och Skogsängavägen har fått nytt bärlager och fått utsatt
väghinder som är möjliga att enkelt flytta på om räddningstjänsten behöver ta sig fram mellan dessa
vägar. Bärlager har även lagts ut längs delar av ldalavägen, Villavägen, Promenadens norra del och en
del gathörn. Lagning av potthål har skett ijuli på Hövadsvägen, Nils Påls väg, Skogsångavägen och
Rönnvägen. Vågkanterna klipptes på hela området vid minst ett tillfälle under sommaren och vid
ytterligare ett tillfälle under hösten längs ldalavägen, Nils Påls väg och Skogsängavägen. Sopning av
vägar har skett under maj månad. Snöröjning och halkbekämpning av våra vägar har skett vid behov,
utifrån omfattningen av snöandet, halkrisk och entreprenörernas möjlighet att ploga eller grusa.
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