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§ 1. Sammantradet oppnas.
Foreningens ordforande Sven Erik Wanell forklarade sammantradet oppnat.
§ 2. Fraga om motet ar behorigt utiyst.
Arsmotet konstaterade att kallelse skett i behorig ordning.
§ 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 Bjorn Zandin.
§ 6. Faststallande av rdstlangden.
Beteckningarna for de fastigheter som avprickats i debiteringslangden som representerade pa
arsmotet lastes upp. Arsmotet faststallde rostlangden enligt bilaga till protokollet.
§ 7. Styrelseberattelsen for det gangna aret.
Styrelseberattelsen lades till handlingarna. Anette Rosengren med instammande av fler
patalade brister i snorojningen, bl.a. avseende att mycket grus hamnat i dikena. Vagansvarig
Leif Eriksson lamnade kompletterande upplysningar.
§ 8. Revisionsberattelse jamte faststallande av resultatrakning och
balansrakning.
Revisionsberattelsen lastes upp av Mats Pemer.
Arsmotet faststallde styrelsens forslag till resultat- och balansrakning.
§ 9. Fraga om ansvarsfrihet for styrelsen.
Mats Pemer redovisade revisorernas forslag att bevilja styrelsen ansvarsfrihet.
Arsmotet beslutade att bevilja styrelsen ansvarsfrihet for rakenskapsaret 2016.
§ 1 0 . Inkomna motioner och forslag fran styrelsen.
Styrelsens forslag till stadgedndring
Bjorn Jacobson redovisade styrelsens forslag till andringar av stadgarna i enlighet med utsant
forslag.
Arsmotet beslutade enhalligt
att godkarma stadgeandringarna avseende foljande paragrafer,
(text som stryks ar overstruken, ny text ar i fet stil):
§ 8, Styrelse, beslutforhet, protokoU.
Styrelsen ar beslutfor nar kallelse skett i behorig ordning och minst halva antalet styrelseledamoter ar
narvarande. Utan hinder av detta ska styrelsesammantrade anses behorigen utiyst om samtliga ordinarie ledamoter infunnit sig till sammantradet.
Som styrelsens beslut galler den mening om vilken de fiesta rostande forenar sig.
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Vid lika rostetal avgors val genom lottning. 1 andra fragor galler den mening som bitrades av
ordfbranden. Vid lika rostetal galler den mening som bitrads av ordforanden, forutom vid
personval dar beslutet i sa fall avgors genom lottning.
Utan att ha angivits i kallelsen far arende avgoras om minst fyra av styrelseledamoterna ar narvarande
och ense om beslutet.
Fraga far utan hinder av bestammelserna i forsta styoket avgoras utan att kallelse har skett om
samtliga ordinarie ledamoter ar narvarande och overens om beslutet.
Den som har deltagit i avgorandet av arende far reservera sig mot beslutet. Sadan reservation skall
anmalas fore sammantradets slut.
Over arenden i vilka styrelsen fattat beslut skall foras protokoll som upptar datum, deltagande
ledamoter och suppleanter, kort beskrivning av arendet, styrelsens beslut samt anforda reservationer.
Protokollet skall justeras av ordfbranden eller annan ledamot som vid forfall for ordforanden lett
sammantradet.
§ 9 moment 6
6 i ovrigt fullgora vad lagen foreskriver om hur styrelsen handhavande av ska skota foreningens
angelagenheter.
§ 10 revision
For granskning av styrelsens fdrvaltning skall medlemmarna pa ordinarie foreningsstamma utse tva (2)
revisorer och tva (2) en (1) suppleanter.
§ 13 Foreningsstamma
Ordinarie stamma skall arligen hallas senast under maj manad pa tid och plats som styrelsen
bestammer.
§ 14 Kallelse till stamma
Kallelse till stamma skall utfardas av styrelsen och ske genom skriftligt meddelande. Styrelsen kallar
till stamman. Detta ska ske genom till styrelsen anmald e-postadress, eller per vanligt brev.
Kallelseatgard skall vidtas ske senast 14 dagar fore stamman.
1 kallelsen skall anges tid och plats for stamman,
vilka arenden som skall forekomma pa stamman,
uppgift om plats dar i § 13 angivna handlingarna fmns tillgangliga.
Andra meddelanden skall genom styrelsens Forsorg bringas till medlemmarnas kannedom. Styrelsen
ska aven se till att andra meddelanden an kallelser kommer till medlemmarnas kannedom
genom e-post, eller vanligt brev och genom anslag pa anslagstavia i Brevik och i Lervik.
§ 15 Motioner forsta stycket
Medlem kan genom motion vacka forslag rorande foreningens verksamhet. Motion, som skall
behandlas pa ordinarie stamma, skall vara styrelsen tillhanda senast under mafs januari manad.
Styrelsen skall bereda avgivna motioner och halla dem tillgangliga for medlemmarna tillsammans med
fbrvaltningsberattelsen, se ovan under 13 §.
§ 16 Dagordning vid stamma, § 3
3 Val av sekreterare for stamman (normalt foreningens sekreterare).
§ 17 Stammobeslut, sista stycket
Val-Personval skall ske med slutna sedlar om nagon begar det.

Motion avseende att minska hastigheten pa Stensndsvdgen
Arsmotet beslot i enlighet med styrelsens forslag
att bifalla motionen.
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I samband med behandlingen av motionen framforde bl.a. Bjom Zandin, Annette Rosengren
och Lars Klint att det ar angelaget att arbeta med hastighetsdampande atgarder aven pa ovriga
vagar, t.ex. genom fler vaggupp och chikaner/blomlador. Styrelsen lovade att se over lampliga
atgarder.
Sven Erik Wanell informerade om att vagforeningen avser att skriva till Osterakers kommun
om att kommunen beslutar att Brevik och Lervik ska vara tatbebyggda omraden enligt
trafikfbrordningen for att kommunen (mot nu Lansstyrelsen) ska kunna utfarda lokala
trafikforeskrifter om sankta hastighetsgranser. Information lamnades om att detta inte har
annan rattslig verkan an att kommunen kan utfarda vissa lokala trafikforeskrifter, framst
avseende hastighetsbegransningar och parkeringsforbud.
§ 1 1 . Ersattning till styrelsen och revisorerna.
Arsmotet beslot i enlighet med budgetforslaget om 66 000 kr inkl. sociala avgifter att fordela
mellan styrelsens ledamoter och revisorerna.
§ 1 2 . Styrelsens forslag till utgifts- och inkomststat samt debiteringslangd.
Sven Erik Wanell redogjorde for forslag till trafiksakerhetsframjande atgarder, med gangbana
genom att nyttja dikesmark samt att da forbereda for framtida installation av vagbelysning.
Annette Rosengren med instammande av UUa Pielen fragade om dikena kommer att racka till
utan att gangbanan inkraktar pa tomtmark, samt papekade att hansyn maste tas till
anslutningarna till sommarvattenledningen. Sven Erik Wanell svarade att de forslagna
atgarderna inte ska inkrakta pa tomtmark.
Britt-Marie Hedstrom Persson framholl att hon ansag att gangbanor och belysning forstor
omradets karaktar.
Bengt Murman, med instammande av Annette Rosengren, onskade mer information om
vikten av att de som gar pa vagen i morker har reflexer och/eller ficklampa.
Annette Rosengren uttryckte oro for att anlaggande av gangbanor kommer att innebara att
bilarna kor fortare.
Bjorn Zandin informerade att Roslags-Brevik vid sin arsstamma beslutat att inte inleda nagon
dialog med vagforeningen om att vagforeningen genom forrattning skulle ta over ansvaret for
Gammelstigen. Maria Lindhe med instammande av flera beklagade detta eftersom de menade
att Gammelstigen, givet viss upprustning, kan vara en mer saker gangvag an Lerviksvagen.
Bjorn Zandin med instammande av Gunnar Arvidsson foreslog fartkamera som kan flyttas
runt i omradet.
Jan-Olov Persson ansag att forslaget inte ar fardigt utan att styrelsen behover ta fram en
helhetsplan. Jan-Olov Persson yrkade darfor avslag pa styrelsens forslag till verksamhetsplan.
Sven Erik Wanell yrkade bifall till styrelsens forslag.
Gunnar Arvidsson fragade varfor styrelsen hemstallt hos Lansstyrelsen om vajningsplikt for
vagar som ansluter till Lerviksvagen. Sven Erik Wanell forklarade att motivet ar att minska
risk for missforstand nar vissa forare foljer den sa kallade hogerregeln medan andra forare ser
Lerviksvagen som huvudvag. Maria Lindhe varnade for att vajningsplikt kan leda till annu
hogre hastigheter pa Lerviksvagen. Hon foreslog att overgangsstallen markeras bl.a. vid
korsningen Breviksvagen och Tolvmansvagen. Styrelsen svarade att den ar positiv till att
anlagga flera overgangsstallen. Bjorn Jacobson pekade ocksa pa att i styrelsens forslag ingar
att smalna av vagen pa ena sidan dar overgangsstallen anlaggs for att fa trafiken att sakta ner
dar.
Mats Josell framholl att styrelsens forslag att senarelagga upprustning av Gethagsvagen till
2020 inte ar rimligt med hansyn till vagens daliga underbyggnad. Han papekade ocksa att det
sannolikt ar cirka 20 ar innan detaljplaner fmns och det blir aktuellt att grava ner vatten och
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avlopp i Brevik och Lervik. Det ar darfor nodvandigt att gora forstarkningar av underlaget for
de vagar som behover det, det gar inte att vanta till dess det blir aktuell med VA-utbyggnaden.
Bjorn Jacobson svarade att stamman nu beslutar om budget for 2017 och att stallning arligen
tas till behov av atgarder pa vagama, varfor tidplanen for Gethagsvagen kan andras i nasta
budget.
Ordforanden stallde proposition pa Sven Erik Wanells bifallsyrkande till styrelsens forslag
och Jan-Olov Perssons avslagsforslag.
Arsmotet beslutade
att godkanna styrelsens forslag till verksamhetsplan, budget 2017 och plan for aren 20182021,
att faststalla debiteringslangden for 2017 med en utdebitering om 1,25 krona per andelstal i
enlighet med styrelsens forslag.
§13. Val av styrelseledamoter och suppleanter samt utseende av
styrelseordforande.
Valberedningen sammankallande Rolf Hoglund redogjorde for valberedningens forslag.
Till ordinarie styrelseledamoter omvaldes enligt valberedningens forslag pa tva ar Gudrun
Gustafsson (omval), Mats Josell (nyval) och Waldemar Myrin (omval), samt Bjom Jacobson
pa ett ar (nyval).
Till suppleanter pa ett ar omvaldes enligt valberedningens forslag Daniel Axner och Jerker
Melin och nyvaldes Sven Erik Wanell.
Bjorn Jacobson valdes enligt valberedningens forslag till ordforande pa ett ar (nyval).
Kvarstaende i styrelsen, vald pa tva ar 2016, ar Leif Eriksson.
§14. Val av revisor och revisorssuppleant
Till revisor pa tva ar omvaldes Micael Freij.
§ 15. Val av valberednlng.
Till ledamoter av valberedningen omvaldes pa ett ar Rolf Hoglund, Mats Pemer, Susanne
Roth och Bengt H. Strand, med Rolf Hoglund som sammankallande.
§ 16. Ovriga fragor.
Fraga stalldes om tidigare aviserad belaggning av bl.a. Hakvagen. Sven Erik Wanell
informerade om att styrelsen efter dialog vid medlemsmote omprovat behovet av att belagga
grusvagarna, och skjutit det pa framtiden med hansyn till andra stora investeringsbehov.
Mats Pemer tackade Sven Erik Wanell som avgick som ordforande.
§ 1 7 . Meddelande av plats dar arsmotesprotokollet halls tillgangligt.
Meddelades att protokollet kommer att fuinas tillgangligt pa foreningens hemsida samt hos
Leif Eriksson Breviksvagen 19 inom 14 dagar fran arsmotet.
§ 18. Sammantradet avslutas.
Ordforanden forklarade motet avslutat och tackade styrelsen for det gangna verksamhetsaret.
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