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Tid: Torsdagen den 27 augusti 2009 kl. 19.00 
Plats: Heimdal, Ekeby-Almby - Örebro 
Närvarande: Lars-Inge Carlsson (LIC), ordförare 
 Rolf Elsrud (RE), kassör 
 Christian Carlsson (CC), sekreterare 
 Pontus Norlin (PJ) 
 Gunnar Gustafson (GG) 
 Kenneth Johannesson (KJ) 
 Lars Henriksson (valberedning) 
 Karl-Gustaf Larsson (valberedning) 

Åke Johansson 
Jenni Nordlund 
Stefan Tidholm 
Henrik Norberg 
Erik Schörling 
Bernt Ryder Jensen 
Willy Svensson 
Anna Bergenmalm 
Ulrik Ekberg 
 

Gustav Walterdahl 
Millie Eriksson 
Bengt Svadäng 
Lisa Riggers 
Andreas Pettersson 
Mikael Larsson 
Henrik Alfredsson 
Erik Granberg 

 

 
 

§ 1 Mötets öppnande 
Lars-Inge Karlsson förklarar mötet öppnat. 

§ 2 Årsmötets behöriga utlysande 
 Lars-Inge Karlsson förklarar årsmötets behörigt utlyst. 

§ 3 Val av ordförande för årsmötet 
 Lars-Inge Karlsson väljs till ordförande för årsmötet. 

§ 4 Val av sekreterare för årsmötet 
 Christian Carlsson väljs till sekreterare för årsmötet. 

§ 5 Val av justeringsmän och rösträknare 
 Karl-Gustaf Larsson och Lars Henriksson väljs till justeringsmän och 
 rösträknare. 

§ 6 Godkännande av dagordningen 
 Dagordningen godkänns utan anmärkningar. 
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§ 7 Styrelsens verksamhetsberättelse inkl. ekonomisk rapport 
 Gunnar Gustafsson läser upp styrelsens verksamhetsberättelse, 
 se bilaga 1. Rolf Elsrud föredrar en ekonomisk rapport med tillhörande 
 kassarapport och budgetförslag inför kommande verksamhetsår, se 
 bilaga 2 och 3. Budgetförslaget antogs av årsmötet. 

§ 8 Revisorernas berättelse 

 Anna Bergemalm läser upp revisorernas berättelse, se bilaga 4. 

§ 9 Ansvarsfrihet för styrelsen 
 Årsmötet beviljar styrelsen ansvarsfrihet för det gångna 
 verksamhetsåret. 

§ 10 Styrelsens förslag till vägavgift 
Rolf Elsrud presenterar budgeten som ligger till grund för den föreslagna 
debiteringslängden. Rolf Elsrud presenterar den föreslagna 
debiteringslängden, där vägavgiften förblir oförändrad. Vissa fastigheter 
får förändrade debiteringar beroende av nya byggnadsförhållanden på 
fastigheten, t.ex sommarstuga ombyggd till permanentbostad. En 
komplett debiteringslängd sänds runt bland deltagarna på årsmötet innan 
beslut tas. Årsmötet godkände och fastställde den föreslagna 
debiteringslängden. 

§ 11 Val för verksamhetsåret 2009 – 2010 

 a. Christian Carlsson väljs till sekreterare på 2 år. 

 b. Gunnar Gustafsson väljs till vice ordförande på 2 år 

 c. Fredrik Björn och Pontus Norlin väljs till styrelsesuppleanter på 1 år. 

 d. Platsen bisittare till vägfogde förblir vakant, då ingen person 
nominerades 

 e. Maria Ekström och Anna Bergemalm väljs till revisorer på 1 år. 

 f. Maja Marusic väljs till revisorssuppleant på 1 år 

 g. Karl-Gustav Larsson och Lars Henriksson väljs till valberedning på 
1 år. 

§ 12 Övriga frågor 

Inkomna motioner: 
Väjningspliktsskyltar, samt vägskylten vid Brunsoppsvägen. – Jenni 
Nordlund 
Årsmötet beslutar att montera upp väjningspliktsskyltar vid utfarten mot 
gamla Hjälmarvägen. Kostnaden för detta debiteras Lundbergs Bygg AB, 
vilka accepterar denna kostnad. Styrelsen undersöker status av övriga 
skyltar i området för skiften vid behov. 
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Hastighetsdämpande åtgärder på Brunsopps-/ Aspsoppsvägen. Skyltar 
med texten ”Lekande barn”. – Maja Marusic 
Farthinder Aspsoppsvägen. – Malin Eriksson 
Årsmötet beslutar att snarast köpa in och montera 
hastighetsbegränsande åtgärder i anslutning till lekplatsen på 
Brunsoppsvägen. Skyltar med texten ”Lekande barn” monteras ej upp då 
ingen av vägarna är genomfartsvägar. 
Diskussioner förs kring inköp/hyra av en mobil elektronisk 
påminnelseskylt för upplysning om hastighetsöverträdelse. Styrelsen 
utreder frågan och kostnader förenade med detta. 
Styrelsearvoden. – Lars Henriksson 
Lars Henriksson föredrar motionen och förklarar vikten av att ett 
styrelsearvode skall utgå till styrelsens medlemmar. Storleken på arvodet 
diskuterades ej. Beslut om styrelsearvode måste fastslås på ett årsmöte. 
Årsmötet beslutade i enighet att ett arvode skall utgå och att dess storlek 
skall föreslås och beslutas på kommande årsmöte. 

Övriga frågor: 
Arbetet kring en förrättning av vägsamfälligheten drar ut ytterligare på 
tiden, men beslutet är taget och ett konstituerande årsmöte bör kunna 
hållas inom en snar framtid. De har inkommit två överklagande i 
samband med förrättningen, men dessa skall, enligt uppgift från 
lantmäteriet, inte ytterligare försena denna process. 
Det beslutades på föregående årsmöte att styrelsen skall verka för att 
montera upp hastighetsdämpande åtgärder på Gamla Hjälmarvägen 
ovanför Ekebergabackens förskola. Vägverket har planerat att åtgärder 
skall genomföras under hösten 2009.  
Lundbergs Bygg AB planerar exploatera Annelundsområdet och där 
stycka av nya fastigheter. Frågan om tillfartsvägar diskuteras och det 
konstateras att vägföreningens möjligheter att påverka detta är liten. 
Det förs diskussioner kring löpande underhåll av grönområden och vägar 
och huruvida det är möjligt att utföra detta av medlemmar i föreningen 
mot ersättning. Det konstateras att ideella arbeten ej är tillräckligt för 
löpande underhåll av föreningens ansvarsområden. 
Det förs diskussioner kring hur dagens debiteringslängd är uppbyggd 
och framräknad, samt planerade förändringar i en kommande förrättning. 
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Noterades att Åke Johansson, Almby 13:244, betalade kommande 
verksamhetsårs vägavgift i direkt anslutning till årsmötet. 

§ 13 Mötets avslutande 
 Ordförande förklarar mötet avslutat. 

 

 

Vid protokollet  Justeras 

 

 

 

_________________  _________________  

Christian Carlsson Lars Henriksson 

 

 

 

 

Justeras 

 

 

 

_________________  

Karl-Gustav Larsson 


