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Kallelse till 
ordinarie föreningsstämma 2009 

 

Härmed kallas Ni till ordinarie föreningsstämma i Strömmadals Vägförening enligt följande: 

Dag:  tisdag den 21 april 2009 

Tid:   kl 1900 

Plats:  Högstadiets matsal (i bibliotekshuset) i Hemmestaskolan i Hemmesta 

Före mötesförhandlingarnas början (från klockan 1830) bjuder föreningen på kaffe och smörgås. Det 
är därför nödvändigt att vi får en förhandsanmälan om Ni kommer - och antal - senast lördag den 18 
april per telefon 93 77 77 Bengt Skugge eller 571 405 19 Ove Eriksson. 

Förslag till dagordning 
1. Mötets öppnande 

2. Fastställande av dagordningen 

3. Fråga om mötets behöriga utlysande 

4. Val av presidiefunktionärer: 
 - Mötesordförande 
 - Mötessekreterare 

5. Val av tvenne justeringsmän att jämte ordföranden justera protokollet 

6. Styrelsens berättelse (se sid 3 och 4) jämte ekonomiska redovisning (se separat blad) 

7. Revisorernas berättelse 

8. Fastställande av resultat- och balansräkning samt fråga om ansvarsfrihet för styrelsen 

9. Framställningar från styrelsen eller motioner 
 Ingen motion har inkommit. 

10. Förslag till omkostnadsersättning för styrelsen 

11. Förslag till omkostnadsersättning för revisorerna 

12. Styrelsens förslag till arbetsplan för 2009 (se bif. underlag sid 5) 

13. Förslag till inkomst- och utgiftsstat för 2009 (se separat blad).  
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14. Val av styrelse: 

 Två ledamöter för en tid av två år, två ledamöter för en tid av ett år (fyllnadsval): 
 Nuvarande: Bengt Skugge (fyllnadsval på ett år behövs) 
     under året avlidne Ewert Wikholm (fyllnadsval på ett år behövs) 
   Jan Castenvik (ett år kvar av mandatperioden) 
   Helén Ohlson  
   Ove Eriksson  

 Två suppleanter för en tid av två år: 
 Nuvarande: Lars Hedrén  
   Jan Eliasson  
   Angela Stade (ett år kvar av mandatperioden) 
   Klas Thorén (ett år kvar av mandatperioden) 

15. Val av ordförande för en tid av ett år 
 Nuvarande: Bengt Skugge  

16. Val av en revisor för en tid av två år, 
 samt en revisorssuppleant för en tid av ett år 
 Nuvarande revisor: Bo Hellqvist (ett år kvar av mandatperioden) 
 Nuvarande revisor: Catrin Furubom  
 Nuvarande revisorssuppl. Stefan Andersson 

17. Val av valberedning för en tid av ett år 
 Nuvarande: Lars Hedrén (sammankallande), Dan Bohlin och Monika Jonsson 

18. Arbetsdagar. Val av arbetsdagskommitté 2009 
 Förslag till datum: 6 & 8 juni kl 9-13 resp 18-21 samt 5 september kl 9-13 

19. Information om läget för detaljplan för Strömmadal och Västeräng 

20. Regler angående trädfällning i grönområdet 

21. Övriga frågor varom beslut icke kan fattas 

22. Tillkännagivande av justerat protokoll 

23. Avslutning 
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Verksamhetsberättelse för 2008 
 

Styrelsen för Strömmadals Vägförening får härmed avgiva följande berättelse för  
verksamhetsåret 2008. 

 

Styrelse 
Ordförande   Bengt Skugge 

Vice ordförande  Ove Eriksson 

Kassör    Jan Castenvik 

Sekreterare   Ewert Wikholm 
Dessvärre så avled Ewert på försommaren efter en tids sjukdom. 
Därför har Helén Ohlson varit adjungerad sekreterare under året. 

Ledamot   Helén Ohlson 

Suppleanter   Lars Hedrén 
    Angela Stade 
    Klas Thorén 
Suppleant och vägfogde  Jan Eliasson 
     

Valberedning 
Vid årsmötet valdes till valberedning Lars Hedrén (sammankallande), Dan Bohlin och Monika 
Jonsson. 

Föreningsmöten 
Ordinarie föreningsstämma avhölls tisdagen den 17 april 2008 i Hemmestaskolan, Hemmesta, 
Värmdö. 

Väg- och dikesarbeten 
Dammbindning och vägrensklippning har gjorts i sedvanlig utsträckning.  

Beträffande grusning och sladdning så orsakade den blöta vintern 2007/2008 att sladdning ej kunde 
göras på det kvarvarande gruset, därför fick grusning ske i stor omfattning.  

Stort dikningsarbete har utförts längs båda sidorna av Klippvägen då dess diken varit nästan helt 
igensatta och vägen ett flertal gånger blivit vattensjuk vilket omöjliggjort vanligt underhåll.  

Se även nedan under rubriken Arbetsdagar. 

Vinterväghållning 2007/2008 
För snöröjning och sandning har vi anlitat entreprenören Kentas Schakt. 
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Ekonomi 
Föreningens ekonomi kan betraktas som balanserad. Se resultat- och balansräkning på separat papper. 

Arbetsdagar 
Arbeten som utfördes på arbetsdagarna i juni och september  var städning och rensning i diken, 
lagning av potthål. Sly och grenar som stack ut i vägen avverkades för sikt och för att större fordon 
inte skall trycka ner vägkanter, postlådor tvättades, anslagstavla snickrades vid stoppställe 5 och sly 
under vägräcken avverkades. Ett träd som stod illa till över Ingentingvägen togs ned. 38 fastigheter 
deltog vid minst ett tillfälle. 

 

Övrigt 
Betongsuggor med varning-för-barn-skyltar har varit utställda på flera ställen. 

Slutord 
När nu ytterligare ett verksamhetsår läggs till handlingarna vill vi tacka alla och envar som bidragit 
till att hålla området i fint skick. 

 

Värmdö & Stockholm i mars 2009. 

 

 

Bengt Skugge                        Jan Castenvik                          Helén Ohlson 

 

 

                                           Ove Eriksson 
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Arbetsplan för 2009 

Grusning, sladdning och dammbindning 

Vägrensklippning (2 ggr) 

Diverse vägunderhåll (beslutas efter vägsyn) 

Vinterväghållning i sedvanlig omfattning 

Röjning för bättre sikt längs vägarna, speciellt i korsningarna 

För några av de kommande åren: 
Dikes- och vägbanksarbeten vid Omvägen  
Ny trumma under Strömmadalsvägen vid Korsmobäcken,  
Ev sprängning av bergsklackar i huvuddiket 

 

Förslag till inkomsts- och utgiftsstat 
Se separat papper i detta utskick. 

Förslag till extra utdebitering för arbetsdagar 
Styrelsen föreslår att till ordinarie årsavgift läggs en extra avgift på 300 kr som återbetalas genom 
avdrag på nästa års avgift för dem som varit med på minst ett arbetspass under året. 

Webbsidan 
Föreningen har sedan ungefär ett år en webbsida på internet, se webbadressen www.strommadal.se. 

Domännamnen strommadalsvagforening.se och strömmadalsvägförening.se som tidigare kunnat 
användas istället för strommadal.se har nu utgått. Det gäller således även webbadressen till byalaget, 
som därför är www.strommadal.se/byalaget. 
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   Avsiktligt tom sida 
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Fullmaktsblankett  
 

Denna blankett kan användas av den fastighetsägare som ej kan närvara vid föreningsstämman, men 
ändå vill deltaga i föreningsstämmans beslut. Fullmakten lämnas till den som skall företräda 
fastighetsägaren och skall på anmodan uppvisas på föreningsstämman. 

 

 

Fullmakt  
 

 

Härmed ger jag/vi (lagfaren ägare till fastigheten Strömma  ..........................................) 

 

 

fullmakt för     .................................................................................. 

att rösta för min/vår räkning vid Strömmadals Vägförenings ordinarie föreningsstämma  

den 21 april 2009. 

 

Fastighetsägarens/ägarnas namnteckning/ar: 

 

 

....................................................................... ................................................................... 

 

 

Namnförtydligande/n:  .................................................................................................... 

 


