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Protokoll fört vid årsmöte med ldala Vägsamfällighetsförening 2022-03.-27

1 Mötet öppnades och dagordningen godkändes med tillägg ev punkten:
- Skogens skick efter gallringen
- Antalfastigheter representerade på mötet: 2L st

2 Val av ordförande för mötet samt justerare
- Till ordförande för årsmötet valdes Mikael Thunberg
- Till sekreterare för mötet valdes Frederick Degrande
- Tilljusterare och rösträknare valdes Jens Malmborg och Ulrika Djignagård.
Protokolljustering görs efter överenskommelse med sekreteraren och inom \4 dagat.

3 verksamhetsberättelse och ekonomisk rapport
Verksamhetsberättelsen och den ekonomiska rapporten godkändes. Bilaga l och 2.

4 Revisionsberättelse och ansvarsfrihet för styrelsen
- Christer Larsson läste upp revisionsberättelsen. Stämman godkände denna och gav

styrelsen a nsva rsfrihet.

5 Val av styrelse
- Kassör för en tid av 2 år: Frederick Degrande, omval
- Vlce ordförande för en tid av 2 år: Anders Vennerstrand, nyval
- Styrelsesuppleant för en tid av 2 år: Tobias Larsson, omval

Övriga val
- Revisor för en tid av 2 år: Christer Larsson, omval
- Revisorssuppleant för en tid av 2 år: Johan Hedin, omval
- Valberedning för en tid av 1 år: Björn Granvik (samma nkallande) samt Joakim Andersson

och Ulrika Djignagård, omval

6 Årsavgift
Mötet beslutar ott årsavgiften sko voro oföröndrod, dvs 2000 kr per år och fastighet. Denna
avgift gäller fr o m 2023 för alla fastigheter, även fritidsfastigheter.

7 Återrapportering av utredningsuppdrag från tidigare årsmötet
a) Utreda kostnad för att samla upp gruset vid sopnint av vägar på våren. Kostnad för att

samla upp gruset beräknas till ca 15 000 kr, med nuvarande metod är kostnaden ca 8000
kr. Mötet beslutar ott gruset sko somlos upp vid sopning ov vögar på våren.

b) Utreda kostnaden för belysningsstyrning på fler gator på området.
lnformation finns i verksamhetsberättelsen. Mötet beslulat dtt nuvotonde drmdturer
bibehålls, vilket gör ott det inte blir belysningsstyrning på fler belysningsstolpar eller gotor
på området.

8 lnkomna motioner
Motion om barnsäkerhet hade inkommit till årsmötet från Sven-Arne Andersson, motionen
tar upp om ökad säkerhet vid de platser där ldalastigen/gång- och cykelvägen ansluter till
Nils Påls väg och Promenaden. Motionen och styrelsens svar flnns som bilaga 3 till detta
protokoll. Mötet beslutar ott ge styrelsen i uppdrog ott vidto åtgörder för ott minsko ,K
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motorfordonens hostighet på Nils Påls viig, vid övergångsstiillet. Vilket blond onnot innebijr
att det sko bli en formell cykelöverlart vid överqångsstdllet, diir bilisterno Iår väjningsplikt
mot cyklisterno.

övriga frågor
- Skogens skick efter gallringen
Markägaren till skogen p;å större delen av ldalaområdet har avverkat träd på området under
vintern. Mycket ris och trädstammar har lämnats l<var i skogen och utgör en brandrisk.
Ordföranden har varit i kontakt med markägaren flera gånger under och efter gallringen och
påtalat att vägsamfä lligheten vill att det samlas upp mer ris. I området mellan
Sko8sängavägen och Nils Påls väg kommer markägaren inte att samla upp mer, eventuellt
kan det komma att samlas upp mer öster om Skogsängavägen/Hövadsvägen.
- Ombyggnation avtransformatorstation på Skogsängavägen.
EON kommer att bygga om transformatorstationen på Skogsängavägen under 2Cr22, då
flyttas vägsamfällighetens belysningsanläggning ut i ett eget skåp, på samma sätt som
tidigare skett på Hövadsvägen. Vägsamfälligheten får själv bekosta skåpet, medan övriga
kostnader tas av EON.

Mötet avslutades
- Styrelsen önskar att tacka avgående styrelsele,Jamot Gunnar Skoog för många års

engagemang i vägsamfälligheten.
- Ordföranden tackar för visat intresse och avslutar mötet.
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Ulrika Djig

J usterare

Bilaga 1: Verksamhetsberättelse 2020

Bilaga 2: Ekonomisk rapport med Balansräkning och Resultaträkning 2020

Bilaga 3: Motion om barnsäkerhet och styrelsens svar på motionen


