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Tid: Torsdagen den 24 augusti 2017 kl. 18"00

Plqts: Fyren-Ekalmens Skola

Nrirvarande: Lars-Inge Carlsson

Gunnar Gustafsson
Stefan Tidholm
Rolf Elsrud
Sofia Pettersson
Jan Hörman
Bo Grip
Thomas Olsson

Bert Johansson
Birgitta Ekelin
Millie Eriksson
Emma Bj örklund Gustafs s on
Magus Bokön
Ann-Marie Björnsson
Peter Björnsson
Ingemar Resare
Fredrik Westlinder
Claes Mårtensson

$ 1 Mötets öppnande
Ordförande Lars-lnge Carlsson förklarade mötet öppnat och hälsade alla
välkomna.

52 Arsmötets behöriga utlysande
Arsmötet förklarades behörigt utlyst.

53 Val av ordförande för årsmötet
Jan Hörman valdes till ordförande för mötet.

54 Val av sekreterare för årsmötet
Stefan Tidholm valdes till sekreterare för mötet.

55 Val av justeringsmän och rösträknare för årsmötet
Emma Björklund Gustafsson och Thomas Olsson valdes tilljusteringsmän och
tillika rösträknare.

SO Godkännande av dagordningen
Dagordningen godkändes.

57 Styrelsens verksamhetsberättelse, inkl ekonomisk rapport
Verksamhetsberättelsen presenterades och godkändes, se bilaga 1

"Verksam hetsberätteIse"
Den ekonomiska rapporten presenterades och godkändes, se bilaga 2
"Ekonomisk rapport" samt bilaga 3 "Kassarapport".

58 Revisorernas berättelse
Bo Grip presenterade revisorernas rapport (bilaga 4) och revisorerna
rekommenderade mötet att ge styrelsen ansvarsfrihet.
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Ansvarsfri het för styrelsen
Arsmötet beviljade Styrelsen ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret.

Framställningar från styrelsen eller motioner från medlemmarna

. Utvecklingsplan för lekplatsen på Brunsoppsvägen (motion från medlem)

Ett önskemål att ta fram en utvecklings-/förnyelseplan för
lekplatsen framfördes. Föreningen har konstaterat att inköp av

utrustning for offentliga lekplatser är förenat med stora kostnader

och då föreningens huvudsakliga ansvar och uppdrag är att

förvalta vägarna så har vi varit återhållsamma att investera i ny

utrustning. Vår ambition är dock att bibehålla den standard som

är. Underhållet har inte skötts på ett tillfredsställande sätt trots
påstötningar hos entreprenören.

En besiktning av lekplatsen kommer att genomföras under

kommande verksamhetsår för att säkerställa att lekplatsen
uppfyller dom krav som finns.

Finns det en möjlighet att utöka grusningen trll2 ggrlär för att på sikt bygga upp

vägbanken samt att gräva ur dikena för att öka vattenavrinningen. Främst

framförs synpunkter på Björksoppsvägens dikning (motion från medlem)

En dialog pågår med kommunen gällande deras ansvar för "större

diken" i området. lnnan vi har en tydlighet gällande ansvarsfrågan

för våra diken så vill föreningen inte investera mer i dikena.

Gällande grusning så har vi utfört grusning vid 2 tillfällen under

verksamhetsåret och vår ambition är att fortsätta forbättra vägen

utifrån föreni ngens ekonom iska förutsättni ngar.

. Styrelsen presenterar ett förslag på arbetsdag, 30 september vilket bifalles"

o Förslag framkom under mötet att vi ska ha 2 arbetsdagar under

året. En på hösten och en på våren. Styrelsen skickar ut en

inbjudan till arbetsdag den 30 september samt for en arbetsdag i

april 2018.

Formuleringen av tillägget till ordningsreglerna gällande tung trafik
presenterades och godkändes av mötet. Se hemsidan.

Ersättning till styrelsen och revisorerna
Förslaget är oförändrad ersättning'mot föregående år vilket godkändes av
mötet.

Styrelsens förslag till vägavgift, debiteringslängd och basavgift
Styrelsen förslag om oförändrad basavgift om 900 kronor fastställdes av mötet.
Debiteringslängden presenterades med hos Lantmäteriet registrerade
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andelstal. Medlemmar kan ta del av debiteringslängden genom att kontakta
Styrelsen.

S13 Styrelsens förslag till budget
Rolf Elsrud presenterade Styrelsens förslag till budget, se bilaga 5 "Budget

201712018" vilken fastställdes av mötet.

S14 Val för verksamhetsåret 2017-2018

a) Gunnar Gustafson och Stefan Tidholm omvaldes som ledamöter pä2 är

b) Pontus Norlin omvaldes som Suppleantpä2 är

c) Antti Stetsko och Bo Grip omvaldes som Revisorer på 1 år

d) Lennart Ekström och Thomas Olsson omvaldes som Revisorssuppleanter
på1år

e) Tove Wik och Emma Björklund Gustafsson valdes som ledamöter för
Valberedningen på 1 år

515 övriga frågor (enbart information, ej beslut)

. lnformation från Lundbergs gällande Framnäs-området

o VA projektering för Framnäs klart före sommaren 2017

o Vägprojektering sker hösten 2017

o Byggnation - VA/vägar och eventuellt hus 2018

. lnformation från Lundbergs gällande Annelund

o Byggnation tidigast 2019

o Utfartsväg mot väg 207 for byggtrafiken planeras.

o Plan över området finns på kommunens hemsida.

. Stadsnät kommer att installera fiber i Ekeby-Almby i 3 områden med inkoppling

under vintern

o Sikvägen, schaktning slutet av september/ början av oktober.

o Heimdal, schaktning slutet av oktober.

o Skogsbacken, schaktning i november.

o 3 ytterligare aktörer har ambition att installera fiber i området.

Skanova, lP-only och Stadsnätsfabriken.
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. Föreningen har nu en Facebook-sida "Heimdal-Skogsbacken". En hemsida

finns också, www.heimdal-skogsbacken.se. Sök gärna information och kontakta
Styrelsen via dessa kanaler.

Vi har även en mail-grupp som medlemmar kan anmäla sig till via

hemsidan. Denna mail-grupp består idag endast av 19 medlemmar och

är svår att underhålla då medlemmarna missar att uppdatera sin

mailadress vid byte.

Plats där årsmötesprotokol let hålls til lgän g I igt

Arsmötesprotokollet publiseras på hemsidan.

Mötets avslutande'

Ordföranden förklarar mötet avslutat.

Stefan Tidholm

Justeras

Vid protokollet

Emma Björklund Gustafsson Thomas Olsson
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