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Protokoll, fört vid extra föreningsstämma
Åshammars vägförening
Torsdagen 19 November 2009 kl 19.00
i ÅIK:s klubbstuga

§1
Mötets öppnande
Ordföranden Tyrone Andersson hälsade mötesdeltagarna välkomna och förklarade mötet
öppnat.
§2
Val av ordförande för stämman
Tyrone Andersson valdes till ordförande för stämman.
§3
Val av sekreterare för stämman
Kjell Olofsson valdes till sekreterare för stämman
§4
Val av justeringsmän
Gunnar Ström och Yngve Andersson valdes att tillsammans med ordföranden att justera
mötesprotokollet.
§5
Godkännande av kallelse till stämman
Tid och plats för stämman har annonserats i Gefle Dagblad och Arbetarbladet samt på
föreningens web-plats.
Stämman godkände kallelsen.
§6
Närvarande vid stämman
Närvarande vid stämman noterades i närvarolista.
§7
Dagordning för stämman
För stämman godkändes följande dagordning
§1. Stämmans öppnande
§2. Val av ordförande för stämman.
§3 Val av sekreterare för stämman
§4 Val av justeringsmän
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§5 Godkännande av kallelse till stämman.
§6. Närvarande
§7. Godkännande av dagordning
§8. Rapporter
§9. Val av vissa styrelseledamöter och revisor
§10. Trafiksäkerhetshöjande åtgärder på Bultvägen och Persbackavägen.
§11. Begäran om att stämman åter skall behandla frågan om befrielse från avgifter för
Bakfallsvägens- och Övre Åttersta vägföreningar för åren 2003-2007
§12. Övriga frågor
§13. Meddelande om tid och plats när stämmoprotokollet hålls tillgängligt
§14 Stämmans avslutande

§8
Rapporter
Inga rapporter lämnades vid stämman.
§9
Val av styrelse och suppleanter
Fyllnadsval ordförande
Som ordförande för föreningen efter Tyrone Andersson (som av familjeskäl har begärt att få
avgå efter 1 år) valdes Yngve Andersson. Kvarvarande mandatperiod 1 år.
Som ordinarie ledamot (sekreterare) på två år valdes Lars Håkan Leckström.
Som ordinarie revisor på två år omvaldes Lars Löfvenmark.
På ordinarie föreningsstämman omvaldes felaktigt Arne Pippola som dock har ett år kvar
på mandatperioden.
Valkommité
På ordinarie årsstämma omvaldes valkommitén Uno Hedlund, Rolf Granström och Aage Hansen
på ett år.
På extra föreningsstämman gavs dock styrelsen i uppdrag att under året föreslå en ny valkommite
på grund av att den sittande inte anser att de har tillräckligt bra kännedom om medlemmarna så
att de har svårt att fullgöra sitt arbete.
§10
Trafiksäkerhetshöjande åtgärder på Bultvägen och Persbackavägen
På ordinarie föreningsstämman gavs styrelsen i uppdrag att komma med förslag till
trafiksäkerhetshöjande åtgärder på de aktuella vägarna.
Samtidigt gavs Bo Rosell i uppdrag att samla in synpunkter och önskemål från de boende och
redovisa dessa vid extra föreningsstämma 19 November 2009.
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Styrelsens förslag:
1.
Hela sträckningen av dessa vägar (från Bultgaraget till Järnvägen skyltas med blå
hastighetsskyltar ”Rekommenderad hastighet 30 km/tim” samt ”Farthinder”.
Vägföreningen bekostar dessa skyltar, totalt 2x3 st.
2.
Boende efter vägen får på egen bekostnad och på eget ansvar placera ut ”blomlådor” efter
vägen förutsatt att dessa placeras så att större fordon fortfarande kan passera.
Blomlådorna skall vara utplacerade efter hela vägsträckningen så att inga ytterligare skyltar
”Rekommenderad hastighet” behövs.
3.
Blomlådorna skall få vara utplacerade under tiden 1 Maj – 30 Sept, de boende skall själva
ansvara för underhållet av dem och en ansvarig kontaktperson skall finnas för lådorna.
4.
Trafikspegel monteras för de som kommer från Nordanrövägen och som skall ut på
Persbackavägen. Vägföreningen bekostar denna spegel.
Beslut:

Stämman beslutade att godkänna styrelsens förslag.

§11
Framställan från Övre Åttersta och Bakfallsvägens Vägföreningar om befrielse från
avgifter för åren 2003 – 2007 där fakturering tidigare inte har skett
På ordinarie föreningsstämman behandlades en ansökan från Övre Åttersta och Bakfallsvägens
Vägföreningar om befrielse från avgifter för vissa år där fakturering tidigare ej har skett från
Åshammars Vägförening.
Anledningen till detta misstag är att eftersom dessa vägföreningar inte är fastigheter enligt
Lantmäteriförrättningen så är de därmed ej heller medlemmar i samfälligheten utan de har bara
utfart via vägar som underhålls av Åshammars Vägförening.
Av denna anledning så de har ej funnits med i medlemsregistret som varje år erhålls från
Lantmäterienheten på Sandvikens Kommun.
Dessa vägföreningar har därför av misstag ej debiterats för avgifter för åren 2003-04, 2004-05,
2005-06 och 2006-07. För Övre Åttersta uppgår de odebiterade avgifterna till 44.442:- kr och för
Bakfallsvägens Vägförening till 15.771:- kr.
Vid ordinarie föreningsstämman beslutades att bevilja dessa föreningar befrielse från avgifter
för de aktuella åren. Men eftersom ärendet ej hade funnits med vid kallelsen till ordinarie
föreningsstämman så beslutades vid extra föreningsstämman att styrelsen för Åshammars
Vägförening ges i uppdrag att fortsätta att förhandla med de båda vägföreningarna om
avgifterna för de aktuella åren.

§12
Övriga frågor
Inga övriga frågor vid stämman.
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§13
Tid och plats där stämmoprotokollet hålls tillgängligt
Stämmoprotokollet justeras i samband med styrelsemöte Tisdag 1 December kl 18.00 i Åttersta
Såg:s kontor. Därefter publiceras protokollet på föreningens hemsida och hålls tillgängligt hos
sekreteraren Kjell Olofsson, Torggatan 34C, 811 39 SANDVIKEN.

§14
Stämmans avslutande
Ordförande förklarade stämman för avslutad.

_________________________________
Kjell Olofsson, Sekreterare
Justeras

Tyrone Andersson, Ordförande

__________________________________
Gunnar Ström
Bilaga 1 Närvarolista
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_______________________________
Yngve Andersson

