
HEMMESTA SÖDRA VÄGFÖRENING 
 

PROTOKOLL fört vid årsstämma 2009 med Hemmesta 
Södra Vägförening torsdagen den 24 september 2009. 
 
Närvarande från styrelsen;  
Richard Agmund 
Markus Sölvberg 
Britt-Marie Rasmussen 
Per Heurlin 
Roine Pettersson 
Bo Kahn 
 
 
Närvarande övriga medlemmar:    st     
 
§ 1   Mötets öppnande. 
         
        Ordföranden Richard Agmund förklarade årsmötet öppnat. 
 
§ 2   Val av funktionärer 
 
        Till justeringsmän och tillika rösträknare valdes;        
        Till ordförande för stämman valdes;       Richard Agmund 
        Till sekreterare för stämman valdes;       Britt-Marie Rasmussen 
 
§ 3   Kallelse i behörig ordning. 
 
        Frågan om kallelse till årsstämman skett i behörig ordning godkännes. 
 
§ 4   Tid och plats för protokollsjustering. 
 
        Onsdagen den 7 oktober 2009 kl 19.00 hos Richard Agmund Hemmesta Dalväg 21. 
 
§ 5    Plats där stämmoprotokollet hålles tillgängligt. 
     
         Protokollet hålles tillgängligt hos styrelsens sekreterare. 
  
§ 6   Behandling av styrelsens verksamhetsberättelse för tiden 2008-07-01 --- 2009-06-30. 
 
       Årsmötet godkänner verksamhetsberättelsen för det gångna verksamhetsåret och lägger     
       den till handlingarna. 
 
§ 7  Revisionsberättelse. 
 
      Årsmötet godkänner revisionsberättelsen över styrelsens förvaltning av föreningen under 
      tiden 2008-07-01 --- 2009-06-30 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 
 
        Förslaget från styrelsen var en oförändrad utdebitering med 1 400 kronor per år. 
 
        Stämman enas om oförändrad årsavgift samt godkänner inkomst- och utgiftsstat och  
        debiteringslängden. 
 
§ 11  Förfallodag för vägavgiften – 2009-11-30. 
 
         Årsmötet fastställer den sista november som betalningsdag för vägavgiften innevarande 
         verksamhetsår. Vidare godkänner stämman att en förseningsavgift får tas ut med 200  
         kronor om inte betalning har skett efter en påminnelse. 
 
§ 12  Beslut om arvode till nästkommande års styrelse, revisorer, valberedning och  
         vägfogde. 
 
         Styrelsens föreslår oförändrade arvoden, vilket stämman godkänner. 
 
§ 13   VAL 
 
          Följande val förrättas; 
 

1. Ordinarie styrelseledamot två år Per Heurlin 
2. Ordinarie styrelseledamot två år Anders Runvall 
3. Styrelseordförande ett år                          Richard Agmund 
4. Styrelsesuppleant ett år                            Lena Lindgren 
5. Styrelsesuppleant ett år                            Kent-Åke Olofsson 
6. Revisor två år  Hans Lind 
7. Revisor ett år   Bo Kahn 
8. Revisorsuppleant ett år  Erik Norberg 
9. Revisorsuppleant ett år                       Görel Granath 
10. Vägfogde ett år                       Roine Pettersson 
11. Ledamot valberedningen ett år                Erik Norberg 
12. Ledamot valberedningen ett år                Annica Sundberg 
13. Sammankallande valberedningen ett år   Bo Kahn 

 
§ 14   Motioner 
 
          Ordföranden informar om att det har kommit in sju motioner till årsstämman. 



 
Dalvägen/Skärgårdsvägen utfarten 
 
Vårt svar blir att vägföreningens ansvar upphör vid Skärgårdsvägen. 
 
Gångstig dagis – Hemmesta dalväg 
 
Marcus lagt in motion.  
 
Vårt svar blir att vägföreningens avvaktar förrättning den 8 oktober 2009. 
 
Smultron/Tranbärsvägen 
 
Gångväg i likhet med Blåsippan/Åkerbärsvägen och Vitsippan/Tranbärsvägen. 
 
Vårt svar blir att vägföreningens kommer att undersöka möjligheten att permanenta 
En gångväg emellan Smultronvägen och Åkerbärsvägen.  
 
Hemmesta Dalväg 50 – dagvattenbrunn 
 
Vårt svar blir att vägföreningens får undersöka med kommunen om de kommer att göra en 
relining av vattenrören.  
 
 
Hemmesta Dalväg 50 – röjning av buskage 
 
Vårt svar blir att vägföreningen kommer att se till att averkade buskage transporteras bort 
om fastihetsägaren själv står för röjningen.  
 
 
Hemmesta Dalväg 50 – farthinder 
 
Vårt svar blir att vägföreningens har gjort hastighetskontroller som visar att hastigheterna inte 
är så höga. Vägbulor kommer inte att anläggas. 
 
 
Felplacerad lyktstolpe Backvägen 39 – Ginger o Gert Siebolds ackvägen 39 
 
Detta ärende var uppe till behandling vid föregående årsstämma. Fastighetsägaren är därefter 
inte nöjd med det beslut som skrevs i protokollet att styrelsen skall kolla upp möjligheten att 
flytta stolpen. 
 
När styrelsen undersökte frågan fick man prisuppgift på 30 tkr för flytt av stolpen. 
 
Vårt svar i denna fråga blir, att vi ifrågasätter om detta med flytt av lyktstolpe verkligen är  
vägföreningens angelägenhet, men då vi handlade fel vid tidigare årsstämma kommer flytt av 
stolpen att ske på vägföreningens bekostnad i detta enskilda fall. 
 
  
§ 15  Övriga frågor 



 
 
 
 
 
 
§ 16  Avslutning. 
 
Vägföreningens ordförande Richard Agmund tackar alla för visat intresse och avslutar 
årsstämman. 
 
Vid protokollet:   Justeras; 
 
 
……………………………….                      …………………………… 
Britt-Marie Rasmussen                                                 Richard Agmund 
 
 
    ……………………………….. 
     
 
    .................................................. 
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