Årsmöte i Nordkosters Vägförening 17 april 2010
Ordföraren förklarade stämman öppen.
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Val av ordförande för stämman: Roger Ekstrand valdes.
Val av sekreterare för stämman: Linda Täng valdes.
Röstlängden godkändes av stämman.
Till justerare för stämmans protokoll valdes Håkan Johansson
och Kenneth Axelsson.
Ordföranden läste upp styrelsens berättelse.
Ordföranden läste upp revisorernas berättelse.
Stämman gav styrelsen ansvarsfrihet.
Det har inte inkommit några förslag till styrelsen men
styrelsen hade själva två förslag till stämman:
a) Beslut om införande av så kallade 'stickvägar' i
föreningen:
Förra året fick styrelsen i uppdrag att utreda denna fråga.
En ny förrättning av dessa stickvägar kommer att kosta cirka
fyrtiotusen enligt Lantmäteriet. Planerna på att skapa en
stor gemensamhetsförening för båda öarna ligger vilande men
kan komma att realiseras inom några år. Stickvägarna kan inte
förväntas sättas i samma skick som de övriga vägarna i
vägnätet utan beräknas inom en tioårsperiod nå samma standard
som dessa.
Stämman diskuterade de olika stickvägarna och synpunkter
avhandlades. Styrelsen har även fått in ett förslag från
familjen Waldton, fastighet 1:174, att de önskar få vägen
till deras hus införd bland stickvägarna då den är i mycket
dåligt skick.
Vägarna kommer att benämnas med siffran 1-7 där väg 7 är den
vid 1:174. Se bilaga för specifika beskrivningar av
stickvägarna.
Stämman beslutade följande:
Stickväg 1: Skall behållas i befintligt skick och skall inte
bli trafikerad eller breddad men bör grusas och underhållas
som en gångväg.
Stickväg 2-5 skall grusas och införas som en ny del av
vägnätet. Vettnets Husägarförening framförde sin tacksamhet
för detta förslag då vägarna i Vettnet är i mycket dålig
skick.
Stickväg 6: tas bort från förslaget och får stanna i
befintligt skick.
Stickväg 7: Behöver definitivt förbättras och finnas med.
Roger E. lyfter frågan till Fortifikationsverket/Militären
eftersom de troligen är ansvariga för vägens dåliga skick.

Styrelsen fick i uppdrag av stämman att undersöka om det går
att behålla vissa vägar som gångvägar/stigar så att de
behåller sitt nuvarande utseende. Stämman beslutade att göra
förrättning av stickvägarna. Styrelsen gavs mandat att se
över kostnaden för detta.
b)Beslut om utökning av motorfordonstillstånd:
Ordföranden informerade om hur fördelningen ser ut av
motordrivna fordon på våra vägar. Han informerade även om att
det finns en risk att vi förlorar statsbidraget om vi
beslutar oss för att utöka motorfordonstillstånden.
Nordkosters Vägförening har inget ansvar för de fordon som
ges tillstånd alltså när det gäller skick, försäkring samt
hur de framförs etcetera. Ansvaret vilar på ägarna och
regleras av Sveriges Rikes Lag.
Stämman beslutade att: Alla motordrivna fordon exklusive
mopeder skall vara tillståndskrävande och tillstånd sökes hos
styrelsen. Stämman beslutade att en dekal skall tas fram som
sätts på de fordon som har tillstånd. Beslut togs även på att
förbudsskyltar 'Mot motorfordonstrafik utan tillstånd' sätts
upp vid Vettnets hamn samt vid Västra Bryggan.
9. Styrelsens arvoden beslöts vara oförändrade.
10. Förslag till utgifts och inkomststat: Vägavgiften beslöts
vara oförändrad.
Vi undersöker möjligheten att köpa grus tillsammans med Peab,
100 ton, detta skall framförallt läggas på vägarna i Galejen
och Åleviken.
11. Stämman valde om Roger Ekstrand: ordförande, Sven-Erik
Brattholm: kassör och Linda Täng till sekreterare för
kommande två år.
Kenneth Axelsson och Tomas Villdal valdes till suppleanter på
ett år.
12. Till revisorer omvaldes Jörgen Byström och Jan-Åke
Andreasson.
13. Till Valberredning omvaldes Göran Lyth och Herbert
Mydsam.
14. Övriga frågor:
Styrelsen föreslog att vi tar en fakturaavgift vid
betalningspåminnelse av vägavgiften. Stämman tog beslut på
detta.
Stämman diskuterade var Vägföreningens maskiner, grus och
salt skall placeras. Strömstad kommun har ingen tomt där det
finns plats. Stämman beslutade att undersöka om det går att
placera detta i skogen någonstans i på väg mot Vettnet.
Viktigt att tänka på hur och var saltet placeras. Styrelsen
vädjade till medlemmarna att komma förslag på lämpliga
platser.
Vettnets Husägarförening påtalade att det inkommit önskemål
om rikligare saltning i Vettnet bland annat vid Postlådorna.
Styrelsen diskuterar detta med Jan Axelsson.

Förslag om att lägga årsmötet på samma helg som uppsamlingen
av grovsoporna ligger inkom. Detta för att underlätta för de
icke fastboende som reser långt. Styrelsen kommer att
diskutera detta.
Ordförande berättade att det är av största vikt att
medlemmarna alltid anmäler förändrade förhållanden då det
gäller fastigheterna på Nordkoster. Anmäl alltid
adressändring, försäljning samt ändrade ägarförhållanden till
styrelsen.
Ordföranden informerade om att fastighetsägare som bor nära
vägen har skyldighet att röja häckar och träd som skymmer
sikten och försvårar för trafiken.
15. Ordföranden tackade för visat intresse och avslutade
mötet.
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