
Hjulbäcks Vägförenings årsmöte den 4 Maj 2014. 
 
Närvaranden: 22 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 Marianne Bengtsson och Nils 
Dohrén. 
 

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 Mats Oscarsson som godkändes av mötet.  
 

10. Ansvarsfrihet beviljades styrelsen för år 2013. 
 

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. 
Enligt kommun utgår inget bidrag i år för detta men det kan finnas pengar kvar 
sen tidigare bidragsår. 
Styrlsens förslag är att föreningen ger bidrag till dom 6 st belysningsstolparna 
som tidigare har beviljats av kommun med 50 %. Ny ansökan göres för att 
söka bidrag till dessa igen. 
Framtida utbyggnad av belysningen tas upp vid varje årsmöte om föreningen 
skall bidraga till dessa. 
Klas Saréns motion 2: 
Plogningen under vintertiden har gjorts med resultat att slitlager har plogats 
bort från Svadängsvägen (vilket också skett på ett flertal andra vägar i byn). 
Mötet enades om att en skrivelse om detta skall skickas till kommunen och att 
besiktning av vägar i byn skall göras med kommunen när Pjontägtsgattu skall 
besiktas nu i vår. 
Klas Saréns motion 3: 
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. 
Mötet enades om att ta bort andelstalet för dom icke avstyckade tomterna. För 
att detta skall gälla årets debitering skall Klas ta fram en lista över dom 
aktuella tomterna före 31 maj. 
Fam Dohrén och Joneståls motion: 
Gummesgattu gropig bör åtgärdas och det gäller även stenen i Lissbåthusgattu. 
Styrelsen har uppvaktat kommunen om stenen i flera år utan åtgärd. Vid 
besiktningen av Pjontägtsgattu skall stenen visas och vi kräver ett svar om att 
den omedelbart skall åtgärdas. Styrelsen har ett förslag om detta att om inte 
stenen är åtgärdad innan semestern så tar vi bort stenen själva (Sven 
Segerström har lovat att ställa upp med detta) och vi skickar en faktura på 
kostnaden eller gör en överenskommelse med kommun. 
St. Bryggan bör justeras så att ingen gör illa sig på dom vassa kanterna och en 
förbättring av stegen ner i vattnet på mitten av bryggan bör förbättras. 
Badplatsen bör göras iordning med sand och borttagning av sten. 
Styrelsen har forslat bort sten och ett sandlass på 96 ton lagts ut på badplatsen. 
Styrelsen har budgeterat 60 000 kr till åtgärder på bryggan och en åtgärdsplan 
skall tas fram av Sven Segerström som samordnare sen åtgärdas dessa punkter 
efterhand så långt pengarna räcker. 
Under arbetsdagen skall vassa ostabila delar av betongen rättas till. 
Bror Eklunds motion: 
Målningen av räcket är inte utfört till belåtenhet för den summa som felaktigt 
har delgetts Bror. Styrelsen har tagit fram rätt kostnad för målningen och sen 
lovat att bättra dom ställen som färgen är bristfällig. Begäran om att kräva 
ommålning av Resursen avslogs. 
 

13. Styrelsens framställanden godkändes se bilaga. Framkom att 5 000 kr kommer 
att erhållas från samfälligheten under 3 år för att röjningen vid strandremsan 
skall ge resultat.  
 

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. fyllnadsvaldes Erik Peters på 1 år. 
b). Marianne Bengtsson valdes på 2 år.  
c).        Till kassör omvaldes Mats Oscarsson på 2 år. 
d). Som suppleanter  omvaldes Bo Pettersson och nyval på Bertil Norling.              
Ett år kvar har Sven Segerström och Elisabeth Jobs. 
 

17. Till revisorer på 1 år omvaldes Jimmy Johansson (sammankallande) och Peder 
Treschcow. Till revisorsuppleant  på 1 år valdes Göran Nilsson.  
 

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

19. Övriga frågor:  
1. Ansvaret för St.Bryggan diskuterades och det är Samfälligheten som har 



ansvaret men Vägföreningen har i uppgift att sköta om anläggningen. Grillen 
skall åtgärdas under året. 
2. Ett förtydligande om Vägföreningens ansvar och uppgifter bör tas fram och 
lägas ut på hemsidan. 
3. Slaghacksområdena förtydligas och kontrolleras påpekande om att flera 
områden som brukar slås ej har slagits förra året. 
4. Bilar står parkerade på vägarna under vintern på vissa ställen vilket ger en 
dålig plogning med vallar som följd. Styrelsen tar upp frågan och påminner 
medlemmarna om detta. 
5. Svarvstugan vill Hembygdsföreningen sälja till byn och lämpligaste ägaren 
framkom att det bör vara Bystugeföreningen. Kerstin ordf. i den föreningen 
skall ta fram information om regelverket för detta och återkommer. 
6. Buskage nedanför Svarvstugan ligger på privat mark och markägaren har 
lovat att röja området. 
7. Diskussion om att bilda en Samfällighetsförening av Vägföreningen så att 
fastigheter kan ingå i denna det skulle underlätta för byn att hantera alla 
föreningars olika ansvarsområden. 
8. Vägföreningen skall bekosta olja till Svarvstugan som Lennart utför. 
 

20. Protokolljustering skall vara gjord tisdagen den 13/5 kl. 18.00 hemma hos 
Marianne Bengtsson. 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………..2014. Justerat den…….2014. 
…………………..  ………………………….. ………………………. 
Tommy Andersson  Marianne Bengtsson  Nils Dohrén 


