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Rödeby vägars samfällighet 

 

Årsmöte 

Tid  2011-03-28 

Plats  Rödeby kommunalhus 

Närvarande  Se närvaroförteckning (bilaga 1). 

§ 1  Årsmötets öppnande 

Ordförande Sterne Johannesson hälsade samtliga närvarande 
välkomna och förklarade årsmötet öppnat. 

Konstaterades att mötet annonserats och utlysts på korrekt sätt och 
att deltagarna registrerat sig på utlagda listor. 

Dagordningen föredrogs och godkändes. 

§ 2  Val av ordförande för årsmötet  

  Till ordförande för årsmötet valdes Sterne Johannesson 

§ 3  Val av sekreterare för årsmötet 

  Till sekreterare för årsmötet valdes Tony Ramberg 

§ 4   Val av två justeringsmän 

Till justerare vid årsmötet valdes Björn Hagberg och Claes 
Åsfeldt. 

§ 5  Styrelsens och revisorernas berättelser 

Ordförande berättade om två yttrande som styrelsen gjort 
angående Riksväg 28. Den södra infarten på Rödebyeksvägen 
stängs och ersätts med en vändplan samt stängning av 
plankorsningen vid Kestorp. Vägföreningen har ställt sig kritisk till 
Trafikverkets förslag. 

I övrigt berättade ordförande om den träff som styrelsen tagit 
initiativ till med Nättraby och Jämjö vägföreningar i syfte att 
utverka ett framtida samarbete. 

Stefan Lundin (ansvarig för vinterväghållningen) berättade om den 
gångna vintern 2010/2011. Stefan Lundin nämnde särskilt de 
framkomlighetsproblem som uppstått i samband med att parkerade 
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fordon varit till hinder vid snöplogningen. I det stora hela var 
styrelsen nöjd med 2010/2011 vinterväghållning. 

Fastighetsägaren Johannesbergsvägen 1:8, var kritisk till 
snöplogningen på Hagvägen och Hagstigen. Vid ett flertal tillfällen 
har inte gatorna plogats, till följd att sopbil och hemtjänst inte 
kommit fram. Fastighetsägaren 1:8 Johannesberg riktade också 
kritik mot den maskin som utfört snöplogningen på nämnda gator, 
som han ansåg som otillräcklig att använda till snöplogning. Tony 
Ramberg svarade att maskinen väger 4 ton och är en väl lämpad 
resurs att använda på smala gator. Tony Ramberg berättade om de 
insatser som gjort på barmarskunderhållet. Där nämndes främst 
den asfaltering som utfördes av NCC under sommaren 2010. 

Kassören Göran Karlsson redogjorde för vägföreningens ekonomi, 
(se bilaga 2-6). Årets resultat blev – 168 871,82 kronor. 

Revisorernas berättelse föredrogs och godkändes. 

§ 6  Ansvarsfrihet för styrelsen  

  Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2010. 

§ 7 Framställningar från styrelsen eller motioner från 
medlemmarna 

 Styrelsens förslag till utdebitering presenterades = 400 kr per (1) 
andelstal.  

 Beslutades att utdebiteringen för år 2011 ska vara 400 kr per (1) 
andelstal. 

 Styrelsens förslag att få möjlighet att täcka 2010 års förlust på 
168 000 kronor med extra utdebitering presenterades = 130 kr per 
(1) andelstal om möjligheten till extra bidrag från kommunen inte 
skulle gå att utverka. 

 Beslutades att utdebitera 130 kr per (1) andelstal om 
vägföreningen inte beviljas extra bidrag från Karlskrona kommun 
för att täcka 2010 års förlust på 168 000 kronor. 

 Inga motioner inkomna. 

§ 8 Ersättning till styrelsen och revisorerna 

 Beslutades att ersättningen för 2011 ska vara oförändrad. 
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§ 9 Styrelsens förslag till utgift och inkomststat samt 
debiteringslängd 

 Beslutades att godkänna styrelsens förslag till budget för Rödeby 
vägars samfällighet samt debiteringslängd för 2011, se bilaga sid 9 
årsmöteshandlingar). 

§ 10 Val av styrelse och suppleanter 

 Valberedningens förslag: 

 1 st. kassör 2 år: Göran Karlsson. 

 1 st. ledamot 2 år: Björn Andersson. 

 3 st. suppleanter 1 år: Ulla Thurbin, Sven-Erik Faming och 
Eleonor Olsson. 

 Beslutades att välja Göran Karlsson till kassör och Björn 
Andersson till ordinarie ledamot enligt valberedningens förslag. 

 Beslutades att välja Ulla Thurbin, Sven-Erik Faming och Eleonor 
Olsson till suppleanter enligt valberedningens förslag. 

§ 11 Val av revisorer och suppleanter 

 Valberedningens förslag: 

 1 st. revisor 2år: Acke Fridolfsson. 

 1 st. revisorssuppleant 2år: Kenneth Abrahamsson. 

 Beslutades att välja Acke Fridolfsson till ordinarie revisor och 
Kenneth Abrahamsson till revisorssuppleant enligt 
valberedningens förslag. 

§ 12 Val av valberedning 

 Beslutades att till valberedning välja Percy Greiff 1år, Rolf 
Karlsson 1år och Ingegärd Holm 1år sammankallande. 

§ 13 Styrelsens redovisning av ändrade andelstal 

 Styrelsen föredrog ändring av andelstal, 1 483,6 andelar. 

 Beslutade att godkänna styrelsens redovisning av ändrade 
andelstal   
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§ 14 Övriga frågor 

 Följande förslag togs upp: 

1. Utföra hastighetsmätning och låna mobil hastighetsmätare. 

2. Att på Rödeby vägförenings hemsida informera om 
föraransvaret, en form av trafiksäkerhets spalt. 

3. Enkelriktat (vintertid) Bofinksvägen - Näktergalsvägen samt 
Hagstigen – Hagvägen.  

Beslutade att genomföra dessa föreslag. 

§ 15  Meddelande av plats där årsmötesprotokollet hålls tillgängligt 

Meddelades att protokollet kommer att göras tillgängligt på 
Rödeby vägförenings hemsida www.rodebyvag.se. samt anslås i 
Rödeby bibliotek. 

§ 16  Årsmötets avslutning 

 Ordföranden Sterne Johannesson tackade samtliga närvarande för 
visat intresse och förklarade årsmötet avslutat. 

 

  

 Sterne Johannesson  Tony Ramberg 

 Ordförande   Sekreterare 

 

 Justeras 

 Björn Hagman  Claes Åsfeldt 

  

 

 

 

 

  

    
  


