KILLEBÄCKS VÄGFÖRENING
Protokoll fört vid ordinarie årsmöte
Tid: Lördagen den 25 juli 2014, kl 10‐ca 11
Plats: Lars Joelssons garage

1. Val av ordförande för sammanträdet
Ordförande Jan Saxsäter öppnade mötet med att hälsa alla välkomna.
Mötet föreslog Jan Saxsäter till ordförande för mötet.
2. Val av sekreterare för sammanträdet
Till sekreterare för mötet valdes Lottie Blomgren.
3. Val av justeringsmän
Till justeringsmän valdes Fredrik Dahlqvist och Leif Spangen.
4. Fastställande av dagordningen
Kallelsen har skickats ut i tid enligt stadgarna och godkändes av mötet.
5. Protokoll från föregående årsmöte
Föregående årsmötesprotokoll godkändes.
6. Röstuppräkning
Det bestämdes att vi skulle återkomma till en eventuell röstuppräkning och det blev aldrig aktuellt.
Inga fullmakter registrerades.
7. Styrelseberättelse samt fastställande av balans‐ och resultaträkning
Styrelseberättelsen för verksamhetsåret lästes upp och godkändes.
Jan‐Erling kompletterade och redogjorde för hur året med VA‐projektet har varit för de som bott i
närheten. Arbetet drog ut på tiden med tre månader och under en stor del av den tiden kunde man
inte köra in till fastigheterna på Killebäcksvägen 73‐77 samt Knipen. Det var heller inte bra kvalitet på
Killebäcksvägen längs Tjärnet. Ett problem är förstås att det inte fanns möjlighet att göra några
alternativvägar. Positivt var dock att Serneke hjälpte till att bära(!) in Jan‐Erlings frys, då vägen inte
var körbar.
Det togs också upp att en arbetsmaskin med larvfötter har kört upp via Stenbacken och kört sönder
vägen vid Lundins. Sådana maskiner bör förstås tas på lastbil eller släp och Jan Saxsäter tar upp det
med Peter Samzelius så att det inte sker framöver.
Nästa del av VA‐projektet då resterande fastigheter ska kopplas in lär bli stökig. Jan Saxsäter kommer
att ha kontakt med kommunen och entreprenören för att hålla alternativa/tillgängliga vägar och
mötesplatser i gott skick.
Kassör Per‐Otto Gustafson drog igenom ekonomin för räkenskapsåret 2014‐05‐01‐‐2105‐04‐30 .
Bokslutsåret slutar sista april medan vi har ett verksamhetsår juni till juli. Årets resultat blev positivt,
men med eftersläpande fakturor på röjning, saltning etc som kommer på det nya räkenskapsåret.
Den ekonomiska redovisningen godkändes.

8. Revisionsberättelse jämte frågan om ansvarsfrihet för styrelsen
Johan Haeger och Eva Lundin noterade att allt som vanligt var i väldigt god ordning och föreslog
ansvarsfrihet. Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret.
9. Inkomna ärenden och motioner
Inga inkomna motioner noterades.
10. Granskning av styrelsens förslag till åtgärder att utföras eller påbörjas under arbetsåret
Budgeten gicks igenom och den grundar sig på oförändrade avgifter vad gäller andelar, men styrelsen
föreslog – liksom förra året ‐ ytterligare en extra debitering på 400 kr per andel för att reservera
pengar för avgiften till Ejgde vägförening samt för att fortsätta slyröjningen på allmänningarna.
Beslut
 Budgeten för 2015‐2016 godkändes.
Vägarna
Hyvla vägarna i höst.
Isgrusning/sandning efter behov under vintern.
Utläggning av grushögar på strategiska ställen (för att vi själva ska kunna fylla i potthål etc).
(Saltning sker i maj och kantklippning runt midsommar, dvs på nästkommande års budget).
Grusning gör i inte i år eftersom VA‐projektet ska se till att vägarna hålls i skick.
Beslut
 Hyvling av stickvägar sker efter behov, minst vartannat år.
Röjningen av allmänningarna
Mötet ansåg att kostnaderna för utförd röjning hade rusat iväg. Man vill satsa rejält och ser det som
viktigt att hålla våra allmänningar öppna, men till rimliga priser. Man menade att man borde ta in
jämförande priser från andra. Vi behöver också veta hur stor areal det handlar om och få en rimlig
årskostnad för underhållsröjning framöver.
Häng över vägen och området närmast den egna fastigheten sköter och röjer vi som vanligt själva!
Ovanför Sjöberg finns en stor rishög som ser förskräcklig ut. Det är ris som kommer från röjningen på
marken ovanför ”vår” allmänning och Bohusläns markutveckling AB bör självklart ta hand om och
bekosta bortforsling av riset. Styrelsen tar kontakt.
Det noterades att den stora rishögen på parkeringen vid Paradishöjden ser ful ut, men att det ligger
utanför vårt område.
Beslut
 Reinhold Geijer och Jan‐Erling Olsson hjälper styrelsen att göra en underhållsplan för att få
ett bättre underlag för kostnadsförfrågan.
 När underhållsplanen är utförd så hjälper Reinhold Geijer styrelsen att få in offerter på
röjare.

Avgiften till Kämpersvik‐Ejgde vägsamfällighet
Se årsberättelsen för mer information.
Beslut:
 Styrelsen ska i första hand ta fortsatt kontakt med Lantmäteriet för att få till stånd en
omtolkning av ordalydelsen (inga kända kostnader).
 Styrelsen ska ta kontakt med jurist på REV (Riksförbundet Enskilda Vägar) för tolkning av
avtalet.
 Styrelsen ber den andra vägföreningen om uppskjutet förfallodatum till 2016‐04‐30 (obs utan
hot om kronofogden!) och ber om ett möte.
11. Beslut om arvode till nästkommande styrelse och revisorer
I linje med tidigare års beslut kommer inga arvoden att tas ut av styrelse och revisorer.
12. Granskning av styrelsens förslag till utgifts‐ och inkomststat och till debiteringslängd
Budget togs under punkt 10 i samband med förslag på verksamhet.
13. Val av styrelseledamöter för kommande två verksamhetsår samt val av styrelseordförande
Ordförande: Jan Saxsäter, vald förra året på 2 år (t o m 2016)
Kassör: Per‐Otto Gustafson, vald förra året på 2 år (t o m 2016)
Sekreterare, nyval 1 år: Lottie Blomgren
Suppleanter, nyval 2 år: Gunnar Fossan och Dan Gustavsson
14. Val av revisorer
Eva Lundin, vald förra året på 2 år (t o m 2016)
Nyval 2 år: Klas Tollbo
Suppleanter, nyval 2 år: Björn Samuelsson och Johan Haeger
15. Val av valberedning
Sammankallande: Agne Wiberg, vald förra året på 2 år (t o m 2016)
Nyval 2 år: Birgitta Österling
16. Övriga frågor
Sladdning/hyvling av Lundins väg – där finns några lock som är i vägen som gör hyvling svårare.
Önskemål om hyvling efter behov. Gäller även stickvägarna mot Dahlqvist, upp mot Sjöberg och till
Hammarskjöld. Se även under punkt 10.
Skyltning om allmänningarna. Allmänningen mellan Lundin och stora huset är inte en allmänning, så
det står felaktigt på kartan (som är den senaste från typ 90‐talet). Bara så att alla vet. De tar kontakt
med Lantmäteriet så att kartan uppdateras.
Lars Blomgren sätter upp ytterligare skyltar på instick mellan tomter. Stämmer av med styrelsen.
Alla som har en mailadress ska få en lista på vem som bor var i mail.
Vägskylt med husnummer ska bytas ut så att även Fredmans husnummer 21 kommer med.
Dikesrensning bör göras men vi avvaktar VA‐projektet och tar framöver en diskussion med
kommunen och entreprenören om man kan göra det i samband med grävningen.

Tillägg
Det togs inte upp på årsmötet men förra årsmötet önskade en sammanställning på
sektionsansvariga. Vi har sedan i slutet av 1980‐talet delat in området i 7 sektioner med en
ansvarig/sammankallande för vardera sektion. I den senaste listan vi har hittat så står det enligt
nedan (sektion 4 är uppdaterad):
1
Lisa Lundberg, Killebäcksvägen 89 (bor ju egentligen i sektion 2)
2
Lotta Tillman, Killebäcksvägen 85
3
Göran Hammarskjöld, Killebäcksvägen 65
4
Klas Tollbo, Killebäcksvägen 12
5
Clas Hallvik, Killebäcksvägen 25
6
Ola Kjellgren, Killebäcksvägen 3
7
Jörgen Junkergård, Lilla Killebäcksvägen 4
17. Bestämmande av tid och plats för protokolljustering och för protokollets tillgänglighållande för
medlemmarna
Protokolljustering sker hos Lottie Blomgren, Killebäcksvägen 57 kl 11 söndag 26 juli.
Protokollet läggs ut på Föreningen Framåts hemsida http://www.kampersvik.se/index.php/om‐
kaempersvik/foreningar/killebaecks‐vaegfoerening. Papperskopior finns, om så önskas, att hämta
hos Jan Saxsäter på Lilla Killebäcksvägen 2.
Per mailar ut nu när vi har sett till att få mailadresser av fastighetsföreningen.
18. Mötets avslutande
Jan Saxsäter avslutade mötet och det blev en kort paus innan nästa årsmöte – för Killebäcks
fastighetsförening – började.
Kämpersvik, 26 juli 2015
Lottie Blomgren
Sekreterare
Justeras:
Jan Saxsäter
Ordförande

...................................
Leif Spangen

..................................
Fredrik Dahlqvist

