PROTOKOLL
Fört vid årsmöte med Södra Näs & Nygårds Vägförening 2011-07-03 14.00.
Plats: Ankarskolan, Träslövsläge, matsalen

§1

Ordförande Lars Nilson öppnade mötet och hälsade alla välkomna.
Kallelse till årsmötet har skett i enlighet med föreningens stadgar.
Till årsmötet har registrerats 36 röstberättigande medlemmar, därav 3 fullmakter.

§2

Till årsmötets ordförande respektive sekreterare valdes Anders Axelsson och
Helena Rydström.

§3

Att justera protokoll och tillika rösträknare valdes Pierre Zevenwacht
och Bertil Daneholt.

§4

Röstlängden godkändes.

§5

Följande justering av dagordningen föreslogs av mötets ordförande och godkändes av
årsmötet:
9. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner
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Ändring av årsmötesdag
Styrelsens arvoden och dess sammansättning

10. Styrelsens förslag till underhållsplan och budget.
11. Fastställande av budget och medlemsavgift för 2011/2012
§6

Verksamhetsberättelsen samt årsredovisningen (resultat- och balansräkning) är
publicerad på vägföreningens hemsida och har idag distribuerats till samtliga närvarande vid
årsmötet och anses föredragen.
En rättning: Utgående balans på eget kapital är rättat till 348678 kronor.
Felet påverkar inte resultatet och är justerat i original.
Inga frågor eller synpunkter uppkom, varför verksamhetsberättelsen och årsredovisningen
lades till handlingarna.

§7

Revisionsberättelsen lästes upp av föreningens revisor Stig Emblad.
Revisionsberättelsen lades till handlingarna.

§8

Styrelsen beviljades full ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret.

§9

Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner

1

1

Ändring av årsmötesdag från Juli månad till Juni månad.
Föreslagen ändring kräver justering i stadgan, vilket i sin tur även kräver beslut på ett
årsmöte. Verksamhetsåret löper förnärvarande från 1 Maj och av revisionstekniska skäl
bör man anpassa tidpunkt för årsmötet till verksamhetsårets slut.
Enligt synpunkter som uppkom under årsmötet vore det praktiskt att först bestämma
löptid för verksamhetsåret och därefter ändra tidpunkt för årsmötet. Önskemål för
tidpunkt för årsmötet är tiden runt midsommar eller i augusti då man hoppas att flest
medlemmar skall kunna närvara.
Årsmötet beslutar att ej bifalla motionen.
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Styrelsens arvoden och dess sammansättning
Yrkande på höjd ersättning för vägföreningens styrelsemedlemmar.
Årsmötet beslutar att ej bifalla motionen.
Förslag att minska antalet ersättare från 5 till 3
Årsmötet beslutar att ej bifalla motionen.
Årsmötet beslutar att styrelsen bestämmer fördelning av ersättning inom styrelsen,
vilket redan idag är praxis.

§10

Styrelsens förslag till underhållsplan och budget.
Ingen förändring av årsavgifter eller arvoden. 50 000 kronor avsätts till underhållsfonden, men
för att upprätthålla god standard av våra vägar bör den årliga avsättningen ligga mellan 75 000
– 150 000 kronor.
På förra årsmötet framfördes behov av fartgupp på Nygårdsvägen. I budgeten har därför
avsatts 15 000 kronor. Vägföreningen har kommit överens med Klavagårdens
Samfällighetsförening att vägföreningen svarar för inköp mot att skötsel, utplacering och andra
frågeställningar svarar samfällighetsföreningen för.
Utöver föreslagna åtgärder och prioriteringslistan är inga större renoveringar planerade.
Underhåll av föreningens vägnät fortsätter löpande.
Fråga: Kommunens övertagande av Södra Näsvägen – hur går det?
Svar: Vägföreningen har en positiv, pågående dialog och ett gott samarbete med kommunen.
Snart inleds planerat byggande av cykelleder på Södra Näs. Besökande under sommarperioden
motsvarar ca 100 boende, vilket bör ersättas av kommunen.
Fråga: Asfaltering och grävande av dike (dränering) på Kullevägen, hur skall arbetet fortskrida?
Svar: Åtgärderna hittills är en fattigmanslösning och kräver ytterligare insatser. Styrelsen tittar
vidare på problemet.
Fråga: Varför stämmer inte karta över vårt vägnät och verklighet överens?
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Svar: Lars ber om att få återkomma till denna fråga under punkten Övriga frågor.
Den ekonomiska redovisningen lades till handlingarna.
§11

Årsmötet fastställde budgeten för 2011/2012. Medlemsavgifterna ligger därmed på samma
nivå som föregående år, 850 kronor för fastboende, 510 kronor för fritidsboende och 85
kronor för obebyggd tomt.

§12

Styrelsen föreslår oförändrad ersättning till styrelsen och revisorer med summa 36 800 kronor:
Ordförande
Vice ordförande
Kassör
Ledamot
Ledamot
Ersättare Protokollförare
Ersättare
Ersättare
Ersättare
Ersättare
Revisor
Revisor
Summa

7150
6350
6350
3850
3850
2850
1350
1350
1350
1350
500
500
36800

Årsmötet beslutar att bifalla styrelsens förslag.
§13

Val av styrelse och styrelseordförande för kommande verksamhetsår
I tur att avgå av styrelsens ledamöter är:
Harry Johansson och Christer Almqvist.
Valberedningens förslag till styrelseledamöter för verksamhetsåren 2011-2012 och 2012-2013:
Harry Johansson omval
Christer Almqvist omval
Årsmötet bifaller valberedningens förslag.
Som ordförande till styrelsen Södra Näs vägförening föreslår valberedningen:
Lars Nilson, omval på ett år.
Årsmötet bifaller valberedningens förslag.
I tur att avgå som ersättare är:
Anna Bertilsson
Hans Bergqvist
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Valberedningens förslag till ersättare för verksamhetsåren 2011-2012 och 2012-2013:
Anna Bertilsson omval 2 år
Hans Bergqvist omval 2 år
Årsmötet bifaller valberedningens förslag.
§14

Val av revisorer för kommande verksamhetsår
I tur att avgå bland revisorerna var Stig Emblad och bland revisorersättarna
Johnny Westling.
Valberedningens förslag till val av revisor samt revisors ersättare:
Omval Stig Emblad och Johnny Westling.
Årsmötet bifaller valberedningens förslag.

§15

Fråga om val av valberedningen
Till valberedningen valdes:
Anneli Westling, Karl Gustaf Nilsson, Eva Rylander, Martin Bekken samt Bengt Fransson.
Anneli Westling är sammankallande.

§16

Övriga frågor
Lars inleder med att informera om planerade cykelleder som berör Södra Näs.
Kattegattsleden
Enligt senaste möte med gatukontoret framskrider planerna för kattegattsleden, ett delvis EU
finansierat projekt, med följande sträckning:
Nygårdsvägen, Södra Näsvägen, Anders Pettersgata, Nabbevägen vidare över Apelviken. En
viktig fråga är hur vägen skall se ut utmed bukten, med sin ömtåliga natur och problem med
översvämmningar vintertid. Idag finns en upptrampad cykel-gångstig. Kattegattsleden är ett
natur- och sommarprojekt, varför ingen belysning är planerad.
Kommunen har också beslutat att bygga en gång- cykelled utmed Södra Näsvägen från
Ägovägen ned till Svarteskärsvägen. Denna är budgeterad att genomföras under 2013.
Ansökan om statligt bidrag.
För att ansöka om statliga bidrag till vägföreningens kostnader för drift krävs ett
årsmötesbeslut, som skall bifogas i ansökan. Förpliktelser i samband med bifallande av statliga
bidrag, såsom att ej stänga av vägar och att ej stoppa tung trafik, efterlevs redan. Ansökan
skickas in under sommaren. Beslut meddelas Mars 2012.
Årsmötet godkänner ansökan om statligt bidrag .
Lars informerar vidare om det anläggningsbeslut som beskriver vilka vägar som ingår i
vägföreningens vägnät. Informationen kopplas till tidigare fråga från Fors (se §10).
Anläggningsbeslutet som antogs 2002, finns på vägföreningens hemsida och beskriver
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vägnätet. Samfälligheten lyder under svensk lag – Samfällighetslagen. Vägföreningen ansvarar
för utförande och drift, men anläggningen är utförd. Kryssmarkerade vägar, såsom förlängning
Trulsa gata, kan efter iordningställande övertas av vägföreningen. Vägföreningen har skött
vinterunderhåll och grusning av kryssmarkerade vägar, trots att de idag inte fullt ut ingår i
underhållsplanen.
Fråga: Vem skall iordningställa kryssmarkerade områden?
Svar: Markägare skall i ordningställa kryssmarkerade vägar.
Lars informerar vidare om följande text i anläggningsbeslutet:
Vägens faktiska läge blir det ’rättsligen lokaliserade läget’, vilket innebär att även om
fastighetens juridiska tomtgräns ligger på väg eller vägren får man inte göra intrång på
vägområdet. Man får alltså inte t ex flytta ut ett staket till sin tomtgräns. Två gånger om året
tittar styrelsen på växtligheten inom området med fokus på trafiksäkerheten. Vid behov, klipps
växtlighet ner.
Anläggningsbeslutet ligger på hemsidan, tillhörande karta över området finns på hemsidan
2011-07-04.
Fråga från Fors:
Problem med avsaknad vändplats vid Maris vägslut. Detta innebär bla trafikproblem med att
sopbilar måste backa.
Svar: Det föreligger ett generellt sophämtningsproblem på Södra Näs. Hans Bergqvist föreslår
en grupp av intressenter som jobbar tillsammans med styrelsen för att tillvarata
medlemmarnas intresse. En grupp bestående av Hans Bergqvist, Antony Fors, Bernt Westlund
samt Marianne Sandberg bildades.
Fråga från Thorleif Ulfsson:
Thorleif efterfrågar behov av ett årsmötesbeslut för att kommunen skall ta hand om kostnader
i samband med omdirigering av Slättmarksvägen enligt senaste möte med Lantmäteriet.
Svar: Frågan bygger på ett missförstånd, det saknas inget årsmötesbeslut i frågan.
Fråga från Hans Friberg:
Många besökande på Södra Näs camping kör fel i rondellen och ner på Södra Näs vägen. Hans
Friberg efterfrågar större/tydligare skylt till Södra Näs Camping vid rondellen.
Svar: Ägarna av Södra Näs Camping får inte sätta upp en skylt. Vägföreningen skall undersöka
möjligheterna att förtydliga skyltningen till Södra Näs camping.
Önskemål från Hans Friberg: Spegel i korsningen Hagmarksvägen/Maries väg bör åtgärdas.
Önskemål uppkom om att berörda tomtägare informeras innan växtlighet klipps (se tidigare
information ).
Önskemål om annan tidpunkt på dagen för årsmötet uppkom.
Fråga: Trafikproblem på grund av sopkärl längs Maris väg i samband med sophämtning.
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Svar: Frågan kommer att hanteras av den nybildade Sophämtningsgruppen.
§17

Tid och plats där mötesprotokollet blir tillgängligt: Senast 17 juli hos Lars Nilson och på
hemsidan.

§18

Anders Axelsson tackade alla som kommit till årsmötet och förklarade mötet avslutat.

Södra Näs 2011-07-03

Vid protokollet

Ordförande
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