HEMMESTA SÖDRA VÄGFÖRENING
PROTOKOLL fört vid årsstämma 2005 med Hemmesta
Södra Vägförening torsdagen den 6 oktober 2005.
Närvarande från styrelsen;
Lars Axenfalk
Bo Nilsson
Britt-Marie Rasmussen
Göran Ahlqvist
Kenneth Ehrnstedt
Roine Pettersson
Närvarande övriga medlemmar: 21 st
§ 1 Mötets öppnande.
Ordföranden Lars Axenfalk förklarade årsmötet öppnat.
§ 2 Val av funktionärer
Till justeringsmän och tillika rösträknare valdes;
Till ordförande för stämman valdes;
Till sekreterare för stämman valdes;

Jeen WiIberg och Sten Axelsson
Lars Axenfalk
Britt-Marie Rasmussen

§ 3 Kallelse i behörig ordning.
Frågan om kallelse till årsstämman skett i behörig ordning godkännes.
§ 4 Tid och plats för protokollsjustering.
Torsdagen den 20 oktober 2005 kl 19.00 hos Lars Axenfalk Hemmesta Dalväg 46.
§5

Plats där stämmoprotokollet hålles tillgängligt.
Protokollet hålles tillgängligt hos styrelsens sekreterare.

§ 6 Behandling av styrelsens verksamhetsberättelse för tiden 2004-07-01 --- 2005-06-30.
Årsmötet godkänner verksamhetsberättelsen för det gångna verksamhetsåret och lägger
den till handlingarna.
§ 7 Revisionsberättelse.
Årsmötet godkänner revisionsberättelsen över styrelsens förvaltning av föreningen under
tiden 2004-07-01 --- 2005-06-30 och lägger den till handlingarna.

§ 8 Fastställande av resultat och balansräkning för det gångna verksamhetsåret.
Årsmötet godkänner resultat och balansräkning för det gångna verksamhetsåret och
lägger dem till handlingarna.
§ 9 Ansvarsfrihet för styrelsen för det gångna verksamhetsåret.
Årsmötet beviljar styrelsen ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret i enlighet med
revisionsberättelsen.
§ 10 Styrelsens förslag årsavgift, inkomst och utgiftsstat samt debiteringslängd
Stämman godkänner en oförändrad utdebiteringen för innevarande verksamhetsår
1 400 kronor per andel.
Stämman godkänner debiteringslängden.
§ 11 Förfallodag för vägavgiften – 2005-11-30.
Årsmötet fastställer den sista november som betalningsdag för vägavgiften innevarande
verksamhetsår.
§ 12 Beslut om arvode till nästkommande års styrelse, revisorer, valberedning och
vägfogde.
Styrelsens arvode har varit oförändrade under flertalet år, vilket medfört att det är
svårt att rekrytera styrelsemedlemmar. Föreslås en arvodeshöjning på 2 år med
10 % vardera år. Styrelsen beslutar om fördelning av arvodena inom styrelsen.
Stämman beslutar om en arvodeshöjning på 2 år - fördelad på 10 % vardera år.
§ 13 VAL
Följande val förrättas;
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Ordinarie styrelseledamot två år
Ordinarie styrelseledamot två år
Styrelseordförande ett år
Styrelsesuppleant ett år
Styrelsesuppleant ett år
Revisor två år
Revisor två år
Revisorsuppleant ett år
Revisorsuppleant ett år
Vägfogde ett år
Ledamot valberedningen ett år
Ledamot valberedningen ett år
Ledamot valberedningen ett år
Sammankallande valberedningen ett år

Per Heurlin
Jan Ullberg
Lars Axenfalk
Lena Lindgren
Kent-Åke Olofsson
Hans Lind
Karl-Erik Lundholm
Sten Axelsson
Karl-Evert Wahlström
Roine Pettersson
Åse Gillhart
Eva Rasmussen
Erik Norberg
Jan Ullberg

§ 14 Rapport
Lantmäteriet kan inte ange tidpunkt för att påbörja arbete med begärd
omprövningsförrättning.
Ordföranden lämnar information från flertalet resultatlösa kontakter med Lantmäteriet.
Det går inte att få fram när omprövningsförrättningen skall ske eller vad den kommer
att kosta. Vi får avvakta och låta ärendet ha sin gilla gång.
Lekplatserna
Lekplatsgruppen har upphört. Kvarvarande insamlade medel till redskap för lekplatserna har på begäran från lekplatsgruppen överförts till särskilt konto hos vår vägförening. Pengarna förvaltas i avvaktan på att omprövningsförrättningen är klar. Därefter
skall de nyttjas till lekplatsredskap.
Lekplatsernas kondition är idag dålig med bristande säkerhet. Vägföreningen önskar
ta bort de farliga detaljerna från lekplatserna omgående på föreningens bekostnad.
Stämman är överens om att de farliga detaljerna på lekplatserna tas bort snarast på
vägföreningens bekostnad.
§ 15 Övrigt
•

Gångvägen Vitsippsvägen – Tranbärsvägen iordningställande
Styrelsen redan tagit beslut om iordningställande av området.

•

Gatubelysningen
En del av vägbelysningen i området var tänt kl 7 på morgonen i månadsskiftet
augusti/september.
Styrelsen anser att det är viktigt att ta reda på hur man kan få en synkroniserad
belysning i hela området. Frågan skall utredas.

•

Bredband
Framställes fråga om vägföreningen har tagit ställning till Analogt/Digitalt
och Bredband/ADSL. Styrelsen har inte haft frågan uppe.

•

Vitsippegränd
Fråga ställes om Vitsippegränd ingår i vägföreningens område. Ordförande
besvarar frågan med att den ingår och är den lilla vägbiten som går till Bengt
Erikssons gård.

•

Vägproblemet mellan Mölnvik/Ålstäket rondellerna
Vägföreningen har ingen ytterligare information. I kväll har man informationsmöte om utbyggnaden och i Huvudbiblioteket i Gustavsberg finns information.

•

Blåsippevägen – farthinder
Åse Gillhart framför önskemål om ytterligare farthinder (blombetonglådor) till
Blåsippevägen. Det har blivit bättre med hindren, men efter ett tag ökar farten
igen. Det har varit problem att få tag i ytterligare hinder. Kontakt får tas med
kommunen och fråga om de kan hjälpa till.
Flera deltagare i mötet tar upp behov av farthinder. Förslag på plastskenor
som farthinder förs fram.

•

Dalstugan – vägadress
Fastighetsägaren på Hemmesta Dalväg 19 framför klagomål på numreringen
av vägen. Han har fått nr 19 A o Dalstugan 19 B i stället för att man ändrar
numreringen från 21 o uppåt till 31 o uppåt. Eventuellt kommer bebyggelse
ske på ängen före Dalstugan och då skall även dessa fastigheter numreras.

•

Hemsidan
Ställs fråga hur det blir med en hemsida för vägföreningen. En hemsida har
varit upp till diskussion på eget initiativ från förre kassören, men han flyttar
nu från området så ärendet vilar.

•

Kommunalt bidrag till vägföreningar
Ett kommunalt bidrag till vägföreningar är på förslag. Bidraget skall utgå
i förhållande till antalet boende i området.

§ 16 Avslutning.
Ordföranden tackar de närvarande för visat intresse och Årsstämman avslutas.
Vid protokollet:

Justeras;

……………………………….
Britt-Marie Rasmussen

……………………………
Lars Axenfalk

………………………………..
Jenen Wisberg

..................................................
Sten Axelsson

