
 

PROTOKOLL 

 

fört vid Linanäs Vägförenings ordinarie stämma på Granliden söndagen den 2 juli 2017 

med 38 fastigheter representerade. 

 

1. Stämmans öppnas 

Ordförande Christer Bergheden hälsar alla välkomna till årets stämma och förklarar 

stämman öppnad. 

 

2. Godkännande av Dagordningen 

Dagordningen godkänns. 

 

3. Val av ordförande för stämman  

Till mötesordförande väljs enligt valberedningens förslag Kent Nilsson, som tackar 

stämman för förtroendet. 

 

4. Val av sekreterare för stämman 

Leif Muhr väljs till sekreterare för stämman. 

 

5. Val av två personer att jämte stämmoordföranden justera protokollet  

Rita Eklund och Hans Lundholm väljs att justera protokollet. 

 

6. Fråga om stämman utlysts enligt stadgarna 

Stämman har utlysts genom kallelse per post till medlemmarna utskickad mer än två 

veckor innan stämman.  

Stämman beslutar  

att utlysningen skett stadgeenligt. 

 

7. Styrelsens verksamhetsberättelse 

Styrelsens verksamhetsberättelse har sänts ut med kallelsen.  

Stämman beslutar  

att godkänna verksamhetsberättelsen och lägga den till handlingarna. 

 

8. Fastställande av balans- och resultaträkning 

Balans- och resultaträkning, har skickats ut med kallelsen  

Beslutas 

att godkänna resultat- och balansräkningen. 

 

9 Revisorernas berättelse   

 Stämmoordföranden föredrar revisorernas berättelse. 

Revisorerna tillstyrker att stämman fastställer balans- och resultaträkningarna samt 

föreslår att stämman beviljar styrelsen ansvarsfrihet för förvaltningen under 

räkenskapsåret 2016–2017.  

Beslutas 

att revisionsberättelsen läggs till handlingarna.  

 

10. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen 

Stämman beslutar 

att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret 2015–2016.  

 

 



11. Framställning från styrelsen eller motioner från medlemmar  

a Framställan från styrelsen att stämman beslutar att 404 750,50 kr överförs från 

balanserat resultat till upprustningsfonden 

Stämman beslutade att bifalla förslaget. 

 

b Framställan från styrelsen, att stämman beslutar att styrelsen får ta medel från 

upprustningsfonden  för upprustning av vägar och belysningsanläggning. 

Stämman beslutade att bifalla förslaget.  

 

Inlägg från Lars-Gunnar Tannerfors om att vägarna är bitvis i dåligt skick och kommer 

att medföra omfattande upprustning.  

 

Styrelsen håller på att upprätta en underhållsplan för de kommande åren. 

Slitage av den tunga trafiken till nybygget vid Lina by kommer att ersätta av byggherren 

Piotr Fernandez..  

Borrning för bergvärme har förorsakat läckage av borrslam som runnit ut i Edsviken. 

Styrelsen kommer att träffa Piotr Fernandez för samtal runt byggnationen av Lina by. 

 

c  Motion 1, om Arvodering av styrelsen  

Efter en del frågor och klargörande om arvodering så beslutade stämman att bifalla  

arbetsgruppens förslag. Arvodet uppgår till ett prisbasbelopp, som för 2017 är 44 800 

kr. Det tillkommer sedan sociala avgifter. Utbetalning sker i slutet av verksamhetsåret 

och gäller fr.o.m. kommande verksamhetsår 2017-2018 

 

d Motion 2, om Trasiga vägrenar efter plogning 

Styrelsens har besvarat målsägande skriftligt att detta kommer att ske succesivt i 

samband med upprustning av vägarna. För Dyviksrundan planeras detta för 2018-2019. 

Styrelsen passar på att ge en eloge till fastighetsägare som själva åtgärdat skadorna. 

 

e Motion 3, om Felkonstruerade vägbulor 

Styrelsen har besvarat målsägande skriftligt att dessa kommer att göras om i samband 

med upprustning av Dyviksrundan 2018-2019. 

  

12. Fastställande av ersättning till styrelse och revisorer 

Enligt punkt 11 c så beslutade stämman att arvodering ska utgå enligt förslaget 

 

13. Fastställande av utgifts- och inkomststat samt debiteringslängd 

Stämmoordföranden meddelar att debiteringslängden finns tillgänglig för medlemmarna 

på stämman. 

Stämman beslutar  

att fastställa utgifts- och inkomststat för verksamhetsåret 2017–2018 samt 

debiteringslängd enligt styrelsens förslag, vilket innebär en oförändrad årsavgift på  

800 kr per andel.  

 

John Dyrvold påtalade att han blivit felaktigt debiterad med 3 andelar under många år. 

Han är fritidsboende och ska det bara vara 2 andelar. Styrelseordförande tar kontakt 

med honom för att reda ut frågan.  

 

Vice ordförande påpekade att det är var och ens ansvar att se till att man har rätt andelar. 

Medlem ska alltid rapportera ändrade förhållande angående boendeform direkt till 

styrelsen.  

 



När byggandet av Lina By är klart och inflyttning sker ska också bostadsrättsföreningen 

betala till vägföreningen. Den kommer att debiteras utifrån samma förutsättningar 

beroende på boendeform, 2 andelar för fritidsboende och 3 för fastboende.  

 

14 Val av 2 styrelseledamöter på två år 

 Valberedningens förslag presenteras av stämmoordföranden.  

 

Beslut 

att i enlighet med valberedningens förslag till styrelseledamöter på två år välja: 

 Lennart Öberg (omval)    

 Johan Silvmark (nyval)  

 

15. Val av tre styrelsesuppleanter på ett år   

Beslutas 

att i enlighet med valberedningens förslag till styrelsesuppleanter på ett år välja:  

 Börje Brottman (omval)  

  Åsa Åhman (nyval) 

 Lars Wiberg (nyval) 

 

16. Val av två revisorer och en revisorssuppleant på ett år  

 Beslutas 

att i enlighet med valberedningens förslag till revisorer på ett år välja: 

 Birgitta Tidqvist (omval)  
 Kent Nilsson (omval) och 

 David Hvid (nyval) som revisorssuppleant på ett år 
 

17.    Val av valberedning  

Nuvarande valberedning utgörs av Gudrun Franzén och Lars Björk. 

 Beslutas 

att Mats Löfström (nyval) och Marie Ljustermo (nyval) väljs till valberedning på ett år 

med Mats Löfström som sammankallande.                                               

 

18.  Övriga frågor 

 

 a Christina Bergman undrar om vändplanen på Trädgårdsvägen.  

Styrelsen har tidigare gett både skriftligt och muntligt förslag att det inte går att göra en 

vändplan pga. brist på utrymme. 

 

 b Fråga om sopa bort vintersanden.  

Svaret är att Mats Rydman inte gör detta längre. Styrelsen letar efter alternativ med 

svårt att hitta någon som kan göra det till rimlig kostnad 

 

 c Leif Fogelström tog upp frågan om häckar som växer ut i vägbanan.  

Styrelsen har påtalat detta för vissa berörda medlemmar 

 

 d Gudrun Franzén tog upp fråga om problem för bussarna att vända nere vid 

hamnen.  

Styrelsen har haft flera möten med kommunen om detta som lovat att markera var 

parkering är förbjuden. Inget har dock hänt. Styrelsen tar upp det igen. 

 

 



 e Fråga om möjlighet till asfaltering på egna uppfarter i samband med 

upprustning av vägar.  

Styrelsen ser inte det som omöjligt. Ska beaktas i samband med upphandling av 

upprustning av vägarna 

 

 f Fråga om parkering på gräset vid Stora badberget 

Styrelsen ser om det är möjligt att asfaltera i samband med upprustning av vägarna. 

Antalet platser bör också markeras. 

 

19. Meddelande om tid och plats där stämmoprotokollet hålls tillgängligt 

Protokollet kommer att justeras på tid och plats som sekreteraren, mötesordföranden och 

justerarna överenskommer om. 

Stämman beslutar  

att protokollet ska finnas tillgängligt på anslagstavlan i hamnen inom två veckor samt 

att det ska läggas ut på hemsidan med adress: www.linanas.se.  

 

20. Avslutning 

Stämmoordförande Kent Nilsson förklarar stämman avslutad och tackar de närvarande 

medlemmarna för visat intresse. 

  

  

 Linanäs 2017-07-10 

  

    

   

 Leif Muhr 

 sekreterare 

 

Justeras:           

          

  

 

 Kent Nilsson       Rita Eklund          Hans Lundholm 

stämmoordförande           

   


