
 

 

Protokoll fört vid Trångsvikens vägsamfällighets årsmöte 2016-03-20 

Närvarande: Jan Sunnevik, Eva Rosengren, Conny Algotsson, Conny Lund, Eskil Pihl, 

Lennart Jonsson, Åke Mattsson, Agnetha Svensson, Kjell Bergman. 

 

1.  Ordförande förklarade mötet öppnat. 

2. Mötets behöriga utlysning godkändes. 

3. Till mötesordförande valdes Jan Sunnevik och till mötessekreterare Conny Algotsson. 

4. Till justerare valdes Eskil Pihl och Kjell Bergman. 

5. Styrelseberättelsen jämte ekonomisk rapport för 2015 presenterades, godkändes och lades 

till handlingarna. 

6. Revisionsberättelsen för 2015 presenterades och godkändes. Mötet beslutade också att 

bevilja styrelsen ansvarsfrihet för perioden 2015. 

7. Inga inkomna motioner. 

8. Styrelsens förslag till inkomst- och utgiftsstat godkändes med följande utdebitering: 

1400:- för fastigheter med taxeringsadress till vägsamfällighetens vägar (100 %) 

700:- för fastigheter med taxeringsadress Alsenvägen och Byvägen (50 %) 

350:- för fastigheter taxerade som fritidshus (25 %) 

Hyresfastigheter och industrihus enligt debiteringslängden. 

Inga stora planerade utgifter förutom sedvanligt sommar- och vinterunderhåll. 

Eventuellt byte av fotoceller och kontaktorer för styrning av gatubelysningen. 

Mötet gav styrelsen i uppdrag att planera verksamheten. 

9. Styrelsen presenterade debiteringslängden, som fanns tillgänglig för alla. Debiterings-

längden kommer under året att uppdateras med det nybyggda HVB-hemmet. 

Styrelsens förslag om utdebitering en gång per år, med förfallodag 30 juni godkändes. 

10. Beslutades att styrelsearvodena ligger kvar på samma belopp som tidigare, dvs ordfö-

rande 1200:-, sekreterare 800:-, kassör 1800:-, övriga ledamöter 200:-, samtliga ledamö-

ter erhåller därutöver 100:- för varje bevistat möte. 

11. Till ordförande på ett år valdes Jan Sunnevik. 

12. Till styrelseledamöter för två år valdes Ritva Svemark och Per-Ola Edlund.  

Conny Algotsson och Eva Rosengren sitter kvar ytterligare ett år. 

13. Till suppleant för två år valdes Kjell Bergman, Sune Lindberg sitter kvar ytterligare ett år. 

14. Till revisorer för ett år valdes Karin Bäckström och Lars Grabler med Conny Lund och 

Erik Lund som personliga suppleanter. 

15. Till valberedning för ett år valdes Susanne Rydén (sammankallande), Eskil Pihl och 

Lennart Jonsson. 

16. Beslutades att ordförande och kassör äger rätt att teckna firma var för sig. 



 

 

17. Beslutades att protokollet ska anslås på byns anslagstavlor samt läggas in på hemsidan 

senast 4/4. 

18. Övriga frågor. 

- Styrelsen fick i uppdrag att kontrollera om det är ett krav att byta ut belysningsstolpar-

nas interna jordledningar från 6 till 10 mm², alternativt andra lösningar, tex nedsäk-

ring av matningen då anläggningen numera drar mindre ström. 

- Styrelsen fick i uppdrag att kontrollera eventuellt ändring av abonnemang med anled-

nings av armaturbytet. 

- Styrelsen fick i uppdrag att utreda läget för en eventuell användning av de tre stolpar-

na mellan gamla stationen och magasinet. 

- Önskemål från mötet om att i första hand anlita Mikael Ring för sopning/uppsamling 

av vinterns sand. 

19. Mötet avslutades. 

 

 

Vid protokollet.............................................. Justeras ..................................................... 

  Conny Algotsson Eskil Pihl 

 

 

   .................................................... 

   Kjell Bergman 


