Protokoll fört vid Strömmadals Vägförenings Årsmöte
Datum: 2011-04-12
Plats: Högstadiets matsal, Hemmestaskolan, Hemmesta
Närvarande: 51 personer representerande 40 fastigheter
1. Ordföranden Ove Eriksson hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.
2. Dagordningen fastställdes.
3. Årsmötet ansågs ha varit utlyst i tid.
4. Till respektive mötesordförande och sekreterare valdes sittande; Ove Eriksson och Helén
Ohlson.
5. Till justeringsmän att jämte ordföranden justera protokollet valdes Gunilla Wassdahl
samt Monica Johnsson
6. Röstlängd
Följande fastigheter var representerade på stämman: 1:054, 1:055, 1:133, 1:134,
1:136, 1:137, 1:141, 1:142, 1:147, 1:149, 1:150, 1:152, 1:153, 1:158, 1:159, 1:160,
1:163, 1:165, 1:170, 1:173, 1:174, 1:175, 1:179, 1:183, 1:186, 1:190, 1:194, 1:196,
1:202, 1:215, 1:216, 1:218, 1:220, 1:229, 1:234, 1:235, 1:238, 1:239, 1:240, 1:245
7. Styrelsens verksamhetsberättelse samt den ekonomiska redovisningen föredrogs av
ordförande och kassör och godkändes.
8. Revisorernas berättelse föredrogs av Bo Hellqvist och godkändes.
9. Fastställande av resultat- och balansräkning samt fråga om ansvarsfrihet för styrelsen,
godkändes.
10. Framställningar från styrelsen eller motioner, fanns inga 2011
11. Förslag till omkostnadsersättning för styrelsen, oförändrad
12. Förslag till omkostnadsersättning för revisorerna, oförändrad
13. Styrelsens förslag till arbetsplan 2011, godkändes.
14. Årsmötet beslöt att godkänna styrelsens förslag till inkomst- och utiftsstat samt
utdebitering för 2011.

15. Valfrågor
Valberedningens förslag till styrelse för 2011 godkändes enligt följande:
Styrelsen:


Ove Eriksson (omval)



Helén Ohlson (omval)



Jan Eliasson (omval)



Lars Hedrén



Jan Castenvik

Suppleanter:


Helen Aro (omval)



Angela Stade



Klas Thorén



Martin Janhäll (omval)

Valberedningens förslag till styrelseordförande godkändes, omval Ove Eriksson på 1 år
Valberedningens förslag till revisorer och revisorsuppleant godkändes enligt följande:


Gunilla Wassberg revisor (omval)



Bo Hellqvist revisor



Stefan Andersson revisorssuppleant

Valberedning: Dan Bohlin och Monika Jonsson (omvalda för 1 år) samt nyval av Marion
Faillard för 1 år. Monika Jonsson är sammankallande.
16. Arbetsdagskommitté för år 2011 består av Ove Eriksson samt Jan Eliasson, med support
ifrån resten av styrelsen. Datum för arbetsdagarna faställdes till lördagen den 28 maj kl
9-12, måndagen 30 maj kl. 18-21 samt lördagen den 3 sep kl. 9-12.
17. Klas Thorén, sammankallande i utvecklingsgruppen gav en lägesrapport om olika frågor
som berör Strömmadals anslutning till kommunalt VA.
Detaljplaneförslag är ute på samråd beträffande Västeräng, och som indikerar vissa fakta
som sannolikt kommer att gälla även för Strömmadal.
Bl.a. kommer tomtstorleken inte att kunna understiga 2500m2, byggrätter tillåtas mellan
200-250 m2byggnadsareal med 50-80m2 komplementbyggnad samt sannolikt ingen eller
mycket begränsad nyexploatering.

Avtal ska tecknas med kommunen som reglerar hur entreprenaden kommer att genomföras
samt hur kommunen ansvarar för återställande av våra vägar. Här finns möjligheten för vår
förening att samordna oss med kommunen om föreningen beslutar om en uppgradering av
vägstandarden.
En inventering av Strömmadalsvägens kvalitet ska göras avseende nuvarande väggbredd,
möjliga mötesplatser, nödvändiga vändplaner samt behov av röjning för bättre sikt mellan
ev. mötesplatser. Två huvudlinjer på en framtida kvalitet av Strömmadalsvägen noterades
nämligen c:a 6 meter bred väg utan mötesplatser alternativt minst 4,5 meters bredd med
mötesplatser.
Renhållningen kommer att anpassa sin verksamhet efter den vägstandard föreningen
erbjuder. De ovan nämnda alternativen förefaller vara ok för en i huvudsak liknande
sophämtningsstandard som vi har idag. Vid ett antal små bivägar fram till 1-3 fastigheter
måste åtgärder vidtas så att kärlen placeras vi anslutande väg för att därigenom utbyggnad
av 4-6 ytterligare vändplaner. Samtliga berörda fastighetsägare kommer att kontaktas av
styrelsen när detta blir aktuellt.
Klas informerade även om det goda och givande samarbete so successivt utvecklats mellan
vår förening och framförallt Västeräng men även Herrviksnäs, Värmdövik och Kolvik.
18. Ordföranden redogjorde för gällande regler angående trädfällning inom områdets
allmänna ytor måste göras efter samråd med styrelsen.
19. Övriga frågor där beslut inte kan fattas, inge frågor inkom.
20. Protokoll från årsmötet kommer att anslås på hemsidan samt medfölja utskicket för
årsavgiften.
21. Ordföranden tackade för visat intresse och förklarade mötet avslutat.

Vid protokollet:

__________________________________________________________
Helén Ohlson, Sekreterare

Ove Eriksson, Ordförande

Justerare:

__________________________________________________________
Monica Jonsson

Gunilla Wassdahl

