
Långrevsvägens Årsmöte

Nya Samfällighetsförening 2012-03-28

Närvarande: 25 medlemmar representerande 22 hushåll.
Plats: Hjuviks Båtklubbs klubbhus.

Ordförande Bengt Viktor hälsar alla välkomna.

1 Till ordförande för mötet väljs Karl-Arne Stenborg.

2 Dagordningen godkännes.

3 Till sekreterare för årsmötet väljs Hans Eriksson.

4 Till protokolljusterare väljs Malte Christensson och Annicka An-
dersson.

5 Stämman anser mötet vara stadgenligt utlyst.

6 Stämman godkänner styrelsens verksamhetsberättelse för år 2011.
Resultatrapport, balansrapport och revisionsberättelse godkänns.

7 Stämman beviljar ansvarsfrihet för styrelsen för 2011.

8 Stämman beslutar enligt styrelsens förslag till avgift för medlem-
mar som inte deltar i områdets städdag med en vuxen person. Det-
ta innebär att vuxen medlem som inte registrerar sig på städdagen,
kommer att debiteras 300:-. Om man absolut inte kan deltaga på
städdagen, kan man av styrelsen få arbetsuppgift att utföras vid
annan tidpunkt. Syftet med beslutet är att vi ska ha ett rent och
snyggt område och samtidigt främja sammanhållningen mellan
medlemmarna. Styrelsens förhoppning är att det blir så få extrade-
biteringar som möjligt.

9 Stämman godkänner styrelsen förslag till budget för 2012.

10 Valberedningens förslag till styrelse presenteras

P-O Kullvik ledamot          omval 2 år
Nina Sandberg ledamot nyval 2 år
Hans Eriksson ledamot omval 2 år
Hans Jacobsson suppleant nyval 1 år
Mathias Karlsson suppleant omval 1 år

Stämman beslutar enligt valberedningens förslag.
Till ordförande för ett år väljs Bengt Viktor.



11 Valberedningen föreslår revisorer

Martin Ekman ordinarie omval 1 år
Mikael Magnusson ordinarie omval 1 år
Eva Stenborg suppleant omval 1 år
Stämman beslutar enligt valberedningens förslag.

12 Till valberedning väljs för ett år Karl-Arne Stenborg och Håkan
Willson

13 Övriga frågor

 Hastigheten på vägarna i vårt område diskuteras åter. Trafik-
hinder som sänker hastigheten är både dyrt och inte så lätt att
genomföra på ett bra sätt. Säg istället till de som man kan upp-
leva kör för fort, att sänka farten.

 Synpunkter framförs angående snöröjning och flisning. Styrel-
sen kontaktar entreprenören för att få denne att placera snön på
den sidan av vägen där det inte finns någon tomt. Flisningen
som ska utföras av fastighetsägaren bedöms att i vinter ha
skötts på ett bristfälligt sätt. Flisupptagning har i år skett med
hjälp av entreprenör.

 Park- och Naturförvaltningen kontaktas för gallring av skog
utanför föreningens ansvarsområde. Detta gäller framför allt
vid Långrevsvägen 23. En upprustning av gångvägen mellan
Långrevsvägen och Trånget tas åter upp med PoN.

 Beslutas att vårens städdag i fortsättningen ska infalla på 3:e
lördagen i april, såvida denna inte sammanfaller med påskaf-
ton. I år gäller dock 28:e april.

 Informeras om föreningens nya hemsida "dalenitorslanda.se"

14 Stämman beslutar att protokollet från årsmötet ska finnas tillgäng-
ligt hos Hans Eriksson, Långrevsvägen 20, samt sättas upp på an-
slagstavlan vid ”torget” och införas på föreningens nya hemsida
"dalenitorslanda.se".

15 Mötesordförande Karl-Arne Stenborg tackar för visat intresse och
avslutar mötet.

Vid protokollet

Hans Eriksson Karl-Arne Stenborg
Sekreterare Ordförande

Justeras

Malte Christensson Annicka Andersson




