PROTOKOLL
Fört vid årsmöte med Södra Näs & Nygårds Vägförening 2012‐07‐01 kl.14.00.
Plats: Ankarskolan, Träslövsläge.

§1

Ordförande Lars Nilsson öppnade mötet och hälsade alla välkomna.
Kallelsen till årsmötet har skett i enlighet med föreningens stadgar.
Till årsmötet har registrerats 37 röstberättigade medlemmar, varav 2 fullmakter.

§2

Till årsmötets ordförande respektive sekreterare valdes Anders Axelsson och Eva‐Lena
Jensen.

§3

Att justera protokoll och tillika rösträknare valdes Ulf Lycke och Lars Ifverström

§4

Röstlängden godkändes.

§5

Dagordningen fastställdes.
Till övriga frågor anmäldes: Fler väggupp på Södra Näsvägen och diskussion om
vändplatser.

§6

Verksamhetsberättelsen, resultat‐ och balansräkningen har varit utsända med
kallelsen. Dessa har även funnits på vägföreningens hemsida och har idag distribuerats
till samtliga närvarande. Handlingarna anses föredragna.
‐En fråga ställdes om detaljplan för Mössviksvägen, men ingen ny information finns.
‐En fråga ställdes om cykelvägen utmed Södra Näsvägen. Lars Nilsson informerade att
den kommer att projekteras under hösten. Cykelvägen skall vara 2,5 meter bred,
asfalterad och byggas växelvis på norra och södra sidan av Södra Näsvägen.
Kommunen skall ansvara för cykelvägen.
Lars Nilsson presenterade två nytillkomna punkter.
‐ ”Rätt fart i staden.” En skrivelse från Hamn‐och gatuförvaltningen angående
förslag på hastigheter i hela Varbergs kommun. Målet är ökad trafiksäkerhet och
minskad miljöpåverkan. 30 km/tim. föreslås i hela vårt område. Styrelsen skall
besvara skrivelsen senast 30 september 2012. Regionen skall godkänna
kommunens förslag.
‐

Information från kommunen, att en översyn skall göras om byggrätten och
huvudmannaskapet för vägarna i vägföreningens område. Byggrätten föreslås
utökas till 20% och 300 kvadratmeter (tidigare 20% och 220 kvadratmeter), men
gäller ej Mössviksvägen, Nygårdsvägen och Tegvägen.
Vårt område har tidigare klassats som fritidsområde, men klassas nu som blandat,
eftersom fastboende har ökat till cirka 160 i nuläget. Sedan 2009 är vårt område
en stadsdel i Varbergs kommun.

Lars Nilsson informerar att det kan bli mycket kostsamt för föreningen och den
enskilde fastighetsägaren om huvudmannaskapet skulle övergå till Varbergs
kommun och att kommunen för närvarande inte verkar intresserad. Kommunen
kommer att kräva kommunal vägstandard och gatubelysning.
Verksamhetsberättelsen, resultat‐ och balansräkningen 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

Styrelsens förslag till underhållsplan och budget.
Kostnader för löpande underhåll av vägnätet budgeteras med 40 000 kronor och med
40 000 kronor för vinterunderhåll.
Styrelsen föreslår att 350 000 kronor från underhållsfonden avsätts till renovering av
vägar enligt underhållsplanen.
Fråga: Skall vägföreningen renovera vägarna, när kommunen skall göra en översyn om
ansvaret för vägnätet? Styrelsen bedömer att vägarna måste renoveras, speciellt
Södra Näsvägen västerut från Anders Petters gata. Det är mycket oklart om och när
kommunen tar över ansvaret för vägarna och vilka krav kommunen ställer på vägarnas
standard i så fall.

§10

Fastställande av budget och medlemsavgift för 2012/2013.
Årsmötet fastställde budget för 2012/2013 enligt styrelsens förslag.
Medlemsavgift för 2012/2013 är oförändrad: 850 kronor för fastboende, 510 för
fritidboende och 85 kronor för obebyggd tomt.

§11

Behandlingen av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner.
Motion har inkommit från Bengt Olsson om vägbulan på Södra Näsvägen med förslag
att hindret byggs om eller byts ut mot blomlådor. Motionären upplever vägbulan som
farligt då slänterna är för branta. Det går ej att köra över vägbulan i rekommenderad
hastighet 30 km/h utan det går bara att köra över den i cirka 15 – 20 km/h.
Styrelsens svar: Under 2013 kommer Varbergs Kommun, enligt dagens budgetplan att
bygga en gång‐ och cykelled utmed Södra Näsvägen. I samband med detta planeras
Södra Näsvägen att byggas om till miljöväg. Arbetet skall ske enligt kommunens
riktlinjer och då kommer även lämpligheten av dagens farthinder att ses över.
Styrelsen yrkar på att motionen avslås.
Årsmötet beslutar att ej bifalla motionen.

§12

Styrelsen föreslår oförändrad ersättning till styrelsen och revisorerna med summa
36 800 kronor.
Ordförande
Vice ordförande
Kassör
Ledamot

7150
6350
6350
3850

Ledamot
Ersättare protokollförare
Ersättare
Ersättare
Ersättare
Ersättare
Revisor
Revisor

3850
2850
1350
1350
1350
1350
500
500

Årsmötet beslutar att bifalla styrelsens förslag.
§13

Val av styrelse och styrelseordförande för kommande verksamhetsår.
I tur att avgå av styrelsens ledamöter är: Lars Nilsson (ordförande), Anders Olsson (vice
ordförande).
Anders Olsson ställer ej upp för omval.
Valberedningens förslag till styrelseledamöter:
Lars Nilsson, omval för 1 år
Maria Havsol, nyval för 2 år
Årsmötet bifaller valberedningens förslag.
Som ordförande till styrelsen Södra Näs och Nygårds Vägförening föreslår
valberedningen Lars Nilsson, omval på ett år.
Årsmötet bifaller valberedningens förslag.
I tur att avgå som ersättare för styrelsen är:
Eva‐Lena Jensen, Janos Böhm och Helena Rydström.
Eva‐Lena Jensen och Janos Böhm ställer ej upp för omval.
Valberedningens förslag till ersättare för en period om 2 år:
Helena Rydström, omval. Nicklas Blomqvist och Thomas Engelmann, nyval.
Årsmötet bifaller styrelsens förslag.

§14

Val av revisorer och revisorersättare.
I tur att avgå bland revisorerna är Astrid Halling. Stig Emblad vill avgå som revisor.
Nyval till revisorersättare.
Valberedningen föreslår:
Astrid Halling, omval revisor för 2 år
Henrik Tingstorp, fyllnadsval revisor för ett år
Pernilla Svedberg, nyval ersättare för 2 år.

§15

Fråga om val av valberedningen
Till valberedning omvaldes:

Anneli Westling, Karl Gustav Nilsson, Eva Rylander, Martin Bekken och Bengt Fransson.
Anneli Westling är sammankallande.
§16

Övriga frågor:
‐

Maria Havsol önskar fler väggupp på Södra Näsvägen.
Frågan hänskjuts till styrelsen.

‐

Harry Johansson tar upp frågan om att det saknas vändplatser på flera platser.
Vägföreningen har ej ansvar att bygga vändplatser. Men föreningen är öppen för
att hjälpa till om fastighetsägarna själva tar initiativet.

‐

Ulf Lycke frågar efter resultat från Sophämtningsgruppen, som bildades vid förra
årsmötet.
Lars Nilsson svarar att gruppen ej redovisat något resultat.

‐

Lars Ifverström påpekar att målade stenar ligger utlagda längs vägrenen bl.a. på
Svarteskärsvägen, där det utgör en fara för trafiken. Styrelsen borde agera för att
stenarna tas bort. En skylt med upplysning om parkeringsförbud står fortfarande
kvar på Svarteskärsvägen och bör nedmonteras
Frågan hänskjuts till styrelsen.

‐

Ordförande Lars Nilsson tackar alla fastighetsägare som sköter sina vägrenar

§17

Tid och plats där mötesprotokollet blir tillgängligt: Den 15 juli 2012 skall
mötesprotokollet finnas tillgängligt på föreningens hemsida och hos Lars Nilsson.

§18

Anders Axelsson tackade alla som kommit till årsmötet.
Lars Nilsson avtackar Anders Olsson, Janos Böhm, Eva‐Lena Jensen och Stig Emblad
som avgår ur styrelsen.
Lars Nilsson förklarade mötet avslutat.

