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Årsmötesprotokoll för Åbytorps vägförening 
 
Datum; söndagen den 31mars 2019  
Tid :kl 14:00  
Plats : Betania, Åbytorp   

 
Närvarande: Tomas Gustavsson 
   Thomas Engström 
  Maria Schartau Öholm 
  Bernt- Inge Johansson 
  Tony Johansson 
   Hans Grandien 
  Samt 23 medlemmar   
  
 
Mötets öppnande 
Ordförande Tomas Gustavsson öppnade mötet och hälsade alla välkomna 

1. Godkännande av dagordning 
Mötet godkände dagordningen.  

2. Val av ordförande för stämman 
Till mötesordförande valdes Lars Göran Holmström.  

3. Val av sekreterare för stämman 
 Till mötessekreterare valdes Hans Grandien. 

4 Val av två justeringsmän, tillika rösträknare för stämman 
Till justeringsmän tillika rösträknare valdes Tony Johansson och Anders Olsén. 

5. Fråga om stämmans behöriga utlysning   
Mötet godkände att årsmötet var behörig utlyst. 

6. Styrelsens verksamhetsberättelse   
Mötet godkände styrelsens verksamhetsberättelse. Verksamhetsberättelsen 
bifogas protokollet (bil 1). 
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7. Styrelsens förslag till utgifts- och inkomststat (budget) 
Föreningen har erhållit statligt bidrag 34 000 kr och kommunalt bidrag 49 000 
kr. Bidrag från stat och kommun för reparation av bro över Stenebäcken med 
totalt 85 000 kr. 

Föreningens likvida medel uppgick 2019 till 717 000 kr. Mötets godkännande se 
nedan p 15 samt bifogad ekonomirapport.  

8. Revisionsberättelse   
Mötet godkände revisionsberättelsen som lästes upp av Lars Göran Holmström. 

9. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen 
Revisorerna tillstyrkte att styrelsen ges ansvarsfrihet för 2018, vilket även mötet 
godkände. 

10. Förslag om nya stadgar och arbetsordning för styrelsen              
Styrelsen redovisade de nya stadgarna som tagits fram och redovisade även ett 
dokument med arbetsordning för styrelsearbetet. Mötet godkände båda 
dokumenten.  

11. Ärenden/ Motioner från medlemmar  
Inga ärenden eller motioner har inkommit från medlemmarna.  

12. Valberedningens förslag till styrelse. 
       - ordförande Tomas Gustavsson (nyval, 1 år). 
  - sekreterare Hans Grandien (nyval, 2 år). 
   - kassör Lotta Martinsson (nyval, 2 år). 
  - syssloman Thomas Engström/Tony Johansson (nyval 2 år). 
  - styrelseledamot/vice ordförande Tomas Engström (1 år kvar). 
  - styrelseledamot Johan Lindström (1 år kvar). 
  
  - suppleanter Maria Schartau Öholm (1 år kvar). 
            Anders Friberg (nyval, 2 år). 
Mötet godkände valen till styrelse. 
  
13. Val av revisorer och suppleanter 
  - revisorer Lars Göran Holmström (nyval 2 år). 
  -  Margareta Lundqvist (1 år kvar). 
  - revisorsuppleanter Andreas Ström (nyval 2 år). 
      Andreas Hård (1 år kvar). 
Mötet godkände valet av revisorer och suppleanter. 
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14. Val av valberedning 
  - valberedning Bert Inge Johansson (sammankallande 1 år). 
       Tony Johansson (1 år). 

Mötet godkände förslaget om val av valberedning. 

 
15. Fastställande av debiteringslängd och datum när vägavgiften senast ska 

betalas.  
Stämman godkände den framlagda debiteringslängden 
Styrelsen föreslår att årsavgiften för 2019 höjs till 2 100 kr/år för 
normalfastighet (dvs. 6 andelar à 350 kr). Motiveringen till höjningen är dels 
den underhållsplan som styrelsen presenterade vid förra årsmötet samt sänkning 
av det kommunala bidraget med 77,6%. Mötet genomförde en omröstning av 
den föreslagna höjningen varvid 18 st röstade för och 5 st emot. Därmed 
godkände mötet styrelsens förslag på höjning av årsavgiften. Efter diskussion 
angående möjligheter att dela upp inbetalningen i två delar så enades mötet att i 
stället förlänga tiden i år till den 31 augusti 2019 som är sista inbetalningsdag.  
Stämman godkände den föreslagna budgeten för 2019 som bifogas protokollet 
(bil 2). 
 
16. Övriga frågor. 
Styrelsen redovisade 7 olika modeller på farthinder. I första hand för Sillagatan. 
Fasta farthinder såsom asfalterade gupp långa typ Waths eller korta, byggda 
chikaner och busskuddar. Fasta farthinder skapar bekymmer i samband med 
vinterväghållning och sandupptagning. 

Monterade farthinder typ Flexibump hela gatubredden alternativt växelvis 
vänster/höger. Monterade farthinder måste monteras sommar och demonteras 
vinter och ger inte någon effekt vintertid.  

Styrelsen föreslår därför att de trafiköar som idag provas på Sillagatan 
kompletteras med 3 stycken (2 stycken är idag lånade från kommunen) vilket 
gör 3 omgångar á 3st och placerar ut ungefär i samma mönster som tidigare 
vilket ger en bra flexibilitet. Trafiköarna kan även användas vintertid samtidigt 
behöver vi inte bygga fast oss i något permanent alternativ. Kostnaden för 
ovanstående förslag är ca 45 000 kronor. Mötet godkände styrelsens förslag.  

Klagomål framförs angående den eller de strålkastare som är placerade vid 
stallet på Långgällagatan 41. Strålkastarna bländar trafiken som kommer från 
Sörby upp mot Långgällagatan och måste riktas om. Styrelsen framför 
synpunkterna till ägaren. 
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17. Meddelande av plats där protokollet från stämman hålls tillgängligt. 

Protokollet hålls tillgängligt hos Lotta Martinsson Långgällagatan 41, Åbytorp.  

 

 

 
 

  

Vid anteckningarna 

 
 
Hans Grandien 
Sekreterare 

 
Justeras av: 
 
 
 
Lars Göran Holmström           Tony Johansson                       Anders Olsén  

Mötesordförande   Justeringsman  Justeringsman 
  


