
Hjulbäcks Vägförenings årsmöte den 4 Maj 2013. 
 
Närvaranden: 23 st. Se bilagd lista.  
Mötets tid:   10.00-12.00  Mats Oscarsson, Tommy Andersson, Nils Göransson, Sven 

Segerström och Elisabeth Jobs var närvarande. 
 

1. Mötet öppnades av ordföranden Nils Göransson. 
 

2. Dagordningen godkändes. 
 
3. Till ordföranden för mötet valdes Nils Göransson. Till sekreterare för mötet 

valdes Tommy Andersson. 
 

4. Till just.män tillika rösträknare för mötet valdes Jan Plars och Erik Peters. 
 

5. Att mötet har utlysts i behörig ordning godkändes. 
 

6. Mötet enades om att röstlängden för mötet är närvarolistan. (se bil. 1). 
 

7. Verksamhetsberättelsen upplästes av ordf. och godkändes av mötet. 
 

8. Kassören gick igenom resultat och balansräkningen. Fastställande av resultat- 
och balansräkning. 
 

9. Revisionsberättelsen lästes upp av Jan Plars som godkändes av mötet.  
 

10. Ansvarsfrihet beviljades styrelsen för år 2012. 
 

11. Disposition av resultat: Resultatet från föregående år överförs i ny räkning. 
 

12. Inkomna motioner:  
Klas Saréns motion 1: 
Som i korthet vill att Vägföreningen skall bekosta dom 6 st belysningspunkter 
som vi skulle få 50% bidrag av kommun att bygga enligt tidigare  ansökan. 
Även ta framtida kostnader för utbyggnad av belysningsanläggningen. 
Styrelsen ska fråga kommunen om vi fortfarande är berättigade till bidrag. 
Kostnader tas fram till nästa årsmöte då medlemmarna får rösta om 
vägföreningens roll. Styrelsen ska ta fram underlag om tidigare anläggnings-
kostnader som skedde på Storbåthusgattu. 
Klas Saréns motion 2: 
Att andelstalen för icke avstyckade tomter blir 0 tills tomten avstyckas då 
inträder andelstalet 1 för obebyggd och 10 för bebyggd tomt. 
Styrelsen presenterar ny budget till nästa årsmöte där hänsyn tas till ett sådant 
beslut. 
Bror Eklund och Yngve Göthblad: 
Oxåkersgattus status mellan Gubbarsbäcken och Lissgattu fastställdes till att 
det är en stig ingen väg som föreningen har ansvar för ej heller kommun. 
Mötet beslutade för en plogning av den sträckningen under vintern. 
 Underhåll av byns vägar har skötts dåligt av kommun vilket har påpekats från 
fler håll i byn. Vägföreningen kommer att påpeka detta för kommunen och ta 
med farliga gropar och brunnar som skjuter under vintern. 



Hans Gunnar Markusson: 
Önskan om en fartdämpning på Sjuråkersvägen mellan Bystugan och 
Båthamnen gav att mötet beslutade att följa kommunens råd som Vägfogden 
erhållit att sätta upp rekommenderad fart på 40 km/tim med sk. Blåa skyltar 
som ej är lagförda men en signal till trafikanterna. 
En fråga sedan tidigare om att skylta upp korsningen Lissbåthusgattu – 
Sjuråkersvägen med Varning för lekande barn har tagits i styrelsen att inköpa 
skyltarna och sätta upp dom. 
 

13. Styrelsens framställanden godkändes se bilaga. Framkom att 5 000 kr kommer 
att erhållas från samfälligheten och skall i första hand gå till röjning av sly 
efter stranden.  
 

14. Arvoden till styrelsen och revisorer – oförändrade. 200 kr/ tim. 
 

15. Styrelsens förslag till budget godkändes. Där avgiften per andel är 50 kr. 
Obebyggd tomt andelstal 1 och bebyggd tomt andelstal 10. 
 

16. Val: 
a). Till ordf. omvaldes Nils Göransson på 1 år. 
b). Till vice ordf. omvaldes Sven Segerström på 2 år. 
c).        Till vägfogde omvaldes Elisabeth Jobs på 2 år. 
d). Som suppleanter  omvaldes Bo Pettersson och nyval på Erik Peters.              
Ett år kvar har Tommy Andersson som sekr., Mats Oscarsson som kassör. 
 

17. Till revisorer på 1 år omvaldes Jimmy Johansson (sammankallande) och nyval 
Peder Treschcow. Till revisorsuppleant  på 1 år omvaldes Lars Sörbu.  
 

18. Till valberedning omvaldes Kerstin Furöstam (sammank.) och Birgitta 
Claesson. 
 

19. Övriga frågor:  
Klas föreslår att röjning efter sjön görs varje år för att underlätta röjningen. 
Var läser man protokollet – i Bystugan skall årsmötesprotokollet ligga 
tillgängligt. Förslag om att styrelseprotokoll skall vara offentliga röstades ner. 
För medlemmar som bor annorstädes ska möjlighet att ta del av protokoll 
finnas på byns hemsida som skall återupptas efter en tids nedläggning. 
Nils berättade om den nya informationsfoldern som är på gång där alla 
föreningar skall beskriva sin verksamhet och sedan lämnas in till 
vägföreningen för att tryckas upp. 
Mången information finns redan men kan vi sammanföra det till en gemensam 
folder kan det bli riktigt bra. 
 

20. Protokolljustering skall vara gjord senast fredagen den 11/5 samtidigt med 
arbetsdagen. Sekreteraren ser till att detta utförs. Protokoll sätts ut på 
hemsidan. 
 

21. Mötet avslutades med att ordf. tackade för visat intresse.  
Vid protokollet  Justerat den………..2012. Justerat den…….2012. 
…………………..  ………………………….. ………………………. 
Tommy Andersson  Jan Plars               Erik Peters 


