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P R O T O K O L L F O R T V I D A R S M O T E MED B R E V I K - L E R V I K S V A G F O R E N I N G TISDAG 1 3
MARS 2 0 1 8 K L . 18.30; A K E R S B E R G A F O L K E T S

HUS

§ 1. Sammantradet bppnas.
Foreningens ordforande Bjom Jacobson forklarade sammantradet oppnat.

S 2. Fraga om motet ar behorigt utlyst.
Arsmotet konstaterade att kallelse skett i behorig ordning.

S 3. Val av ordforande for motet.
Mats Pemer valdes till ordforande for arsmotet.

§ 4. Val av sekreterare for motet.
Sven Erik Wanell valdes till sekreterare for arsmotet.

§ 5. Val av tva justeringspersoner, tillika rostraknare.
Till justeringspersoner och tillika rostraknare valdes Gunnar Arvidsson och Maria Freij.

§ 6. Faststallande av rbstlangden.
Beteckningarna for de fastigheter som avprickats i debiteringslangden som representerade pk
arsmotet lastes upp. Arsmotet faststallde rostlangden enligt bilaga till protokollet.

§ 7. Styrelseberattelsen for det gangna aret.
Bjorn Jacobson redogjorde for verksamhetsberattelse (bilaga l)och ekonomisk redovisning
(bilaga 2). Styrelseberattelsen lades till handlingarna.

§ 8. Revisionsberattelse jamte faststallande av resultatrakning och
balansrakning.
Revisionsberattelsen (bilaga 3) lastes upp av Mats Pemer.
Arsmotet faststallde styrelsens forslag till resultat- och balansrakning med avsattning om
250 000 kr till reservfond.

§ 9. Ansvarsfrihet fbr styrelsen.
Mats Pemer redovisade revisorernas forslag att bevilja styrelsen ansvarsfrihet.
Arsmotet beslutade att bevilja styrelsen ansvarsfrihet for rakenskapsaret 2017.

§ 10. Framstallning fran styrelsen eller motioner fran medlemmarna.
/. styrelsens

forslag

till

verksamhetsplan

Bjom Jacobson redovisade styrelsens forslag till verksamhetsplan (bilaga 4), med tonvikt pa
trafiksakerhetsframjande atgarder.
Flera talare uttalade att de hittills anlagda gangvagarna bredvid vagbanan gett en storre
trygghet. Nigra patalade vikten av att snoroja gangbanorna ordentligt. Forslag vacktes om att
avgransa gangbanan pa stallen dar hilar tar gangbanan i ansprak, t.ex. genom att gena vid
korsningen med Ekhammarsvagen och i kurvan vid Brevikstorp. Nagra talare varnade for att
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den breddade vagen innebar hogre hastigheter, och forordade att dar det ar mojligt hellre ta
del av vagbanan i ansprak for gang- och cykelbana. En talare stallde fragan om det gar att
undvika att bilar anvander gangbanan som parkeringsplats.
Under diskussionen uttrycktes instammanden i styrelsens forslag om upphojda
overgangsstallen. Nagra talare foreslog att overgangsstalle pa Lerviksvagen vid korsningen
med Breviksvagen inte ska goras upphojt eftersom det kan forsvara att ta sig upp for backen.
Styrelsen lovade att se over lampligheten i en sadan placering. Argument for och emot
skyltning av overgangsstallen framfordes.
Nagra talare efterlyste fler vaggupp, bl.a. pa Lerviksvagen over Lerviks garde. En diskussion
fbrdes om hur stora problemen ar med hoga hastigheter. Flertalet talare bedomde att
hastigheten ar det stora problemet for trafiksakerheten i omradet, och att atgarder maste vidtas
for att fa ner hastigheten.
Fraga stalldes om vad som hander med foreningens blomlador och chikaner. Bjom Jacobson
svarade att blomladorna inte kommer att anvandas eftersom de kostar mycket i skotsel, medan
chikanema kommer att sattas ut pa lampliga stallen. En talare piminde om vikten av att de da
satts ut sa att det gar att komma fram med cykel mellan chikan och vagren.
Forslaget om upphojd vagkorsning bedomdes av de som yttrade sig positivt, men nagra
papekade att problemet med att hogerregeln galler i korsningama med Lerviksvagen inte ar
lost med detta. Problem med skymmande hackar togs ocksa upp.
Forslaget om att forse strackan Breviksvagen till Gammelstigen med belysning diskuterades.
Nagra talare ansag att detta ar ett sa stort ingrepp i miljon att en enkat bor goras till alia
medlemmar innan ett arsmote kan ta beslut. Nagon talare forordade att en enkat atminstone
bor riktas till de mest berorda. Andra talare invande att belysning ar angelagen, att den
belysning som nu finns i borjan av Lerviksvagen har okat sakerheten och att alia medlemmar
ar kallade till arsmotet, det ar dar besluten ska tas.
Betraffande vintervaghallningen framfbrde flera talare synpunkter pa brister som att snon inte
trycks ut ordenligt mot vagkant och att snohogar lamnas i vagkorsningar. Vagansvarig Leif
Eriksson informerade om de krav som stalls och alia de kontakter som varit med
entreprenoren.
Arsmotet beslutade
a) Upphojda overgangsstallen
att godkanna forslaget om upphojda overgangsstallen med beaktande av de synpunkter
som framfbrts vid arsmotet.
b) Belysning
Ordfbranden stallde j a till belysning strackan Breviksvagen-Gammelstigen mot att fore
beslut ska en enkat goras till medlemmama. Efter forsoksvotering beslot arsmotet
att godkanna forslaget om belysning strackan Breviksvagen-Gammelstigen.
Arsmotet beslutade att i ovrigt godkanna styrelsens forslag till verksamhetsplan for 2018.
//. Styrelsens

forslag

till

verksamhetsinriktnins

for

2019-2022

Betraffande plan for 2019-2022 hade styrelsen overlamnat till arsmotet att avgora om
inriktningen ska vara att fortsatta med gang- och cykelvag langs Ekhammarsvagen eller
anlagga GC-vag langs Lerviksvagen fran korsningen med Hamnvagen fram till Uddvagen.
Maria Freij redogjorde for diskussion Lerviks samfallighetsforening har om att rusta upp
gangvag mellan Hamnvagen och Uddvagen och den skulle i sa fall kunna fylla samma
funktion som den vagforeningen foreslar. Nagra talare betonade vikten av att inte bredda
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Ekhammarsvagen utan hellre ta del av befintlig vagbana i ansprak. Styrelsen lovade att ta med
det i planeringen for arbetet.
Arsmotet beslutade att inriktningen ska vara att fortsatta arbetet med gang- och cykelbana
langs Ekhammarsvagen.
Styrelsen hade vidare overlamnat till arsmotet att ta stallning till om de kvarvarande
grusvagama, cirka 3,3 km, ska belaggas. Motivet ar kostnaderna for arlig skotsel av
grusvagama samt att de ar svarskotta vid plogning nar det ar blotsno. Flera talare stodde
forslaget, andra talare manade till forsiktighet och att nagra vagar som ar vardefuUa for miljon
ska sparas som grusvagar. Styrelsen lovade att en sadan bedomning ska goras.
Arsmotet beslutade med acklamation att inriktningen ska vara att belagga grusvagar dar det
ar ekonomiskt formanligt och lampligt.
Arsmotet beslutade att i ovrigt godkanna styrelsens forslag till plan for aren 2019-2022
///. fAotioner
Inga motioner hade lamnats in till arsmotet.

§ 1 1 . Ersattm'ng till styrelsen och revisorerna.
Arsmotet beslot i enlighet med budgetforslaget om oforandrat 66 000 kr inkl. sociala avgifter
att fbrdela mellan styrelsens ledamoter och revisorerna.

§ 12. Styrelsens forslag till utgifts- och inkomststat samt
debiteringslangd.
Bjom Jacobson informerade att budgeten for 2018 innebar ett negativt resultat om -280 000
kr, vilket tacks av overskott fran tidigare ar.
Arsmotet beslutade
att godkaima styrelsens forslag till utgifts- och inkomststat for 2018,
att faststalla debiteringslangden for 2018 med en utdebitering om oforandrat 1,25 krona per
andelstal i enlighet med styrelsens forslag.

S 13. Val av styrelsele och styrelseordfbrande.
Valberedningen sammankallande Rolf Hoglund redogjorde for valberedningens forslag.
Till ordinarie styrelseledamoter omvaldes enligt valberedningens forslag pa tva ar Leif
Eriksson och Bjom Jacobson, samt fyllnadsval pa ett ar Roger Bergen (nyval).
Till suppleanter pa ett ar omvaldes enligt valberedningens forslag Daniel Axner och Sven Erik
Wanell samt nyvaldes Michael Karlsten.
Bjom Jacobson valdes enligt valberedningens forslag till ordforande pa ett ar (omval).
Kvarstaende i styrelsen, vald pa tva ar 2017, ar Gudrun Gustafsson och Mats Josell.

§14. Val av revisorer.
Till revisor pa tva ar omvaldes Mats Pemer och som revisorssuppleant omvaldes Bertil Koch.
Kvarstaende revisor, vald p^ tva ar 2017, ar Micael Freij.
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§ 15. Val av valberedning.
Till ledamoter av valberedningen omvaldes pa ett ar Mats Pemer (sammankallande) och
nyvaldes Jan-Olov Persson.

§ 16. Ovrlga fragor.
Lars Klint patalade behovet av att styrelsen ser over hur vagtrummor under tomtinfarter ar
dimensionerade och stalla kxav pa fastighetsagare som har anlagt tomtinfarterna sa att de
hindrar vattnet att passera i diket att de gor om sin tomtinfart.
Lars Klint foreslog vidare att nar siktrojning gors bor av miljoskal det som tas ner flisas, inte
eldas upp.
Lars Klint stallde fragan vad som galler for de fastighetsagare som har lastbil nar det ar
fbrbud mot tunga transporter under tjallossningstid. Bjom Jacobson svarade att styrelsen ar
beredd att ge dispens fran forbudet.
Leif Sundberg foreslog att styrelsen inventerar de diken dar fastighetsagare utan tillstand fyllt
igen vagdiken och kraver att diket aterstalls.
Anna Finnskog foreslog att till nasta arsmote ha en tydligare redovisning av de dtgarder som
fbreslas, tidplan och kostnader.
Peder Randonius foreslog att i kommande upphandling av vintervaghallning ta in en
vitesklausul om kraven i traffat avtal inte uppfylls.

§ 17. Meddelande av plats dar arsmotesprotokollet halls tillgangligt.
Meddelades att protokollet kommer att finnas tillgangligt pa foreningens hemsida samt hos
Leif Eriksson Breviksvagen 19 inom 14 dagar fran arsmotet. Protokollet kommer ocksa att
sandas till de medlemmar som lamnat sin e-postadress till foreningen.

§ 18. Sammantradet avslutas.
Ordfbranden forklarade motet avslutat och tackade de narvarande for visat intresse och
engagemang.

Sven Erik Wanell
Sekreterare
Justeras:

Mats Pemer
Ordfbrande

r.
Gunnar Arvidsson
Justerare

Maria Freij
Justerare

