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Protokoll fört vid årsmötet med tdala Vägsamfällighetsförening 202L-O9-L2

1.

Mötet öppnades och dagordningen godkändes med tillägg av punkterna:

-

Ridning
Gallring
Pa rkslide
Antal fastigheter representerade på mötet: 19 st

2.

Val av ordförande för mötet samt lusterare
- Till ordförande för årsmötet valdes Mikael Thunberg
- Till sekreterare för mötet valdes Frederick Degrande
- Tilljusterare och rösträknare valdes Bo Blomqvist och Mikael Hansson.
Protokolljustering görs efter överenskommelse med sekreteraren och inom 14 dagar.

3.

Verksamhetsberättelse och ekonomiskrapport
Verksamhetsberättelsen och den ekonomiska rapporten godkändes. Bilaga l och 2.
Mötet beslutar även att ge styrelsen i uppdrag att utreda kostnad för samla upp gruset vid
sopning av vägar på våren och att försöka hitta en lösning med t ex SMS för att informera om
när sopningen ska ske om nuvarande lösning bibehålls samt att styrelsen ska utreda
kostnaden för belysningsstyrning på fler gator på området. Återrapportering sker vid nästa
årsmöte.

4.

5.

Revisionsberättelse och ansvarsfrihet för styrelsen
Bengt Andreasson läste upp revisionsberättelsen. Ståmman godkände denna och gav
styrelsen ansvarsfrihet.

-

Val av styrelse
- Ordförande för en tid av 2 år: Mikael Thunberg, omval
- Sekreterare för en tld av 2 år, Sebastian Cato, omval
- Styrelsesuppleant för en tid av 2 år: Tommy Ljunggren, omval
Övriga val

-

Revisor för en tid av 2 år: Bengt Andreasson, nyval
Revisorssuppleant för en tid av 2 år: Bo Blomqvist, nyval
Fyllnadsval revisorssuppleant för en tid av L år: Johan Hedin, nyval
Valberedning för en tid av 1 år: Björn Granvik (sammanka llande) samt Joakim Andersson

och Ulrika Djignagård, omval

5.

Asfaltering på ldalaområdet

Årsmötet beslutar att styrelsen får i uppdrag att besluta om att följande vägar ska asfalteras
2O2? eller 2O24i
de delar av Rönnvägen och Mellanvägen som inte asfalterades 2015, Barrstigen, Lövstigen,
Bokbacken, delar av Cypressgången, sidovägen på Ljungvägen, Promenaden från Ljungvägen
mot Barrstigen, Kaprifolvägen, Enestigen och del av Promenaden, Nävervägen från Promenaden
och österut, ldastigen, Ludvigstigen inre delen, Villavägen öster om Hövadsvägen, slingorna på
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Hövadsvägen och Skogsängavägen samt delar av ldalavägen. Lagning av potthål på dessa gator
kommer att ske årligen iväntan på det större asfalteringsarbetet.
Finansiering sker via banklån, egna medel och eventuella bidrag, uppskattad kostnad ca 1,5 miljon.

7.

lnkomna motioner
- lnga motioner inkomna

8.

övriga frågor

-

Ridning på ldalaområdet
Mötet beslutar att ridning är förbjuden på stigar och grönområden på ldalaområdet. Detta
innebär att ridninB endast får ske på asfalterade ytor.
- Gallring på området
Markägaren till större delen av skogen kommer att gallra på området under hösten 2021.
- Parkslide på området
Det finns parkslide på två platser vid Nils Påls väg, åtgärder för att försöka få bort parksliden
kommer att ske under hösten 2021.
- Farthinder på Nils Påls väg
Önskemål om farthinder på Nils Påls väg har framförts till vice ordföranden, för att frågan
ska kunna behandlas på årsmöte krävs att boende inkommer med motion till årsmöte minst
14 dagar före mötet.

9.

Mötet avslutades

r'2'?A::/'å7-==,=Mikael Thunberg
Sekretera re

Bo Blomqvist

lusterare

Ordföra nde

Mikael Hansson
usterare
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Bilaga 1: Verksamhetsberättelse 2O2O
Bilaga 2: Ekonomisk rapport med Balansräkning och Resultaträkning 2020

TO

"24

kh Es

