
KILLEBÄCKS VÄGFÖRENING  

  

PROTOKOLL FÖRT VID ORDINARIE ÅRSMÖTE  
  

Tid: Lördagen den 25 juli 2020, kl 10.00-11.00  

 

Plats: Gården, Kämpersvik   

 
  

1. Val av ordförande för sammanträdet  

Ordförande Jan Saxsäter öppnade mötet med att hälsa alla välkomna. 

Mötet föreslog sittande, dvs Jan Saxsäter till ordförande för mötet.  

  

2. Val av sekreterare för sammanträde 

Till sekreterare för mötet valdes Lina Lundin.  

  

3. Val av justeringsmän  

Till justeringsmän valdes Tony Lundin och Magnus Carlsson. 

  

4. Fastställande av dagordningen  

Punkt 11 och 12 byter plats i dagordningen. Kallelsen har skickats ut i tid och godkändes av mötet.  

  

5. Protokoll från föregående årsmöte  

Föregående årmötesprotokoll godkändes. Det ligger under en flik på Föreningen Framåts hemsida:  

http://www.kampersvik.se/foreningar/killebaecks-vaegfoerening  

    

6. Röstuppräkning  

Det bestämdes att vi skulle återkomma till en eventuell röstuppräkning och det blev aldrig aktuellt.  

  

7. Styrelseberättelse samt fastställande av balans- och resultaträkning  

Styrelseberättelsen lästes upp och godkändes.  

 

Kommentarer: 

Det önskas besked i god tid till berörda tomtägare när fibergrävning eller annan grävning ska ske i 

framtiden. Ordförande lovade att det ska ske. 

Bättre markering med skyltar och ev ljus när grävningar och annat markarbete pågår, olycksrisk annars. 

 

Balans- och resultaträkningen gicks igenom och godkändes av mötet.  

 

8. Revisionsberättelse jämte frågan om ansvarsfrihet för styrelsen  

Revisorerna Eva Lundin och Klas Tollbo hade gått igenom alla papper, konstaterade att allt som vanligt var i 

mycket god ordning och rekommenderade mötet att ge styrelsen ansvarsfrihet för det gångna 

verksamhetsåret och detta bifalldes.  Gav även beröm till kassören för ett mycket gott jobb. 
Revisionsberättelsen godkändes.  
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9. Inkomna ärenden och motioner  

Önskemål om att styrelsens kontaktuppgifter ska finnas på Kämpersviks hemsida, vilket naturligtvis ska 

åtgärdas omgående.  

Tony Lundin och Fredrik Hammarskjöld tog upp ett problem med dagvatten som kommer uppifrån berget 

och påverkar deras tomter. Det är dagvatten som rinner mellan Martinsson och Wernersson som leds bort 

mot dem. Även vatten från Haegers kommer ner mot Killebäcksvägen och förstör den.  Ett rör ligger under 

Monica och Fredrik Dahlqvists hus/garage och mynnar ut på Fredriks tomt. Vattnet går sen vidare till Tonys 

tomt och ner i Ejgde tjärnet. 

Beslöts att en besiktning ska göras omgående av Jan Saxsäter och Claes Fritzson i samråd med Jan-Erling 

Ohlsson. Därefter får vägföreningen i uppdrag att kalla till ett möte med kommun och tidigare tomtägare 

för att göra en utredning hur detta ska kunna åtgärdas och vad vägföreningens ansvar kan bli i uppdraget.     

   

10. Granskning av styrelsen förslag till åtgärder att utföras eller påbörjas under arbetsåret  

Föreningens kassör Per-Otto gick igenom budgeten för 2020-2021. Nuvarande kassa täcker inte kommande 

budget med normal debitering utan avgiften måste höjas, vilket godkändes. Utgifter i budget för 2020-

2021 ligger på 109 000 kr. Budgeten godkändes. 

 

• VÄGARNA  

Styrelsens förslag på vägunderhåll inför nästa år är att det ska grusas och därpå lägga på lignin. Ett 
annat alternativ som Reinhold Geijer förespråkar är grusning och saltning, då han beskriver att 

ligninet i år luktat illa och kladdat en tid efter att det lagts på.  

Mötet diskuterade de olika alternativen. Tidigare år har det inte varit några problem med ligninet 
som är betydligt mer miljövänligt än saltning. Värt att söka mer information från andra 

vägföreningar och yrkesmän om hur och när det ska läggas på.  
Majoriteten av mötets deltagare röstade för styrelsens förslag. 

 

• DIKNING  

Ingen dikning planeras. 

  

• ALLMÄNNINGARNA  

Reinhold informerade att i höst kommer han och Jan-Erling inventera kommande behov och röja 

det under verksamhetsåret. 

Behovet av röjning diskuterades. Lars-Erik Norström var missnöjd att inte röjningsplanen följs. 

Viktigt att öppningarna till allmänningarna hålls öppna av föreningen. Mötet beslutade enligt 
Reinhold och Jan-Erlings plan för hösten. 

Diskuterade vidare att det är svårt att se tomtgränserna i förhållande till allmänningarna, ett tips är 

att man markerar med t ex häck el dyl så det blir tydligt och välkomnade att gå in på allmänningen.    

  

11. Granskning av styrelsens förslag till utgifts- och inkomststat och till debiteringslängd  

Debiteringen för året 2020-2021 kommer att ske i september 2020 0ch höjas till 3 x 600 kr/andel = 1800 kr 

för bebyggd tomt och 3 x 200 kr/andel = 600 kr för obebyggd tomt. 

 

Budget togs under punkt 10 i samband med förslag på verksamhet. 
 

12. Beslut om arvode till nästkommande styrelse och revisorer  

I linje med tidigare års beslut kommer inga arvoden att tas ut av styrelse och revisorer.  

    

13. Val av styrelseledamöter för kommande två verksamhetsår samt val av styrelseordförande 

Ordförande: Jan Saxsäter, omvald på 2 år. (t o m 2022). Ordförande för 1 år till 2021.  

Kassör: Per-Otto Gustafson, vald förra året på 2 år (t om 2021)  



Sekreterare: Claes Fritzson, nyval  på 2 år (t o m 2022)  

Suppleanter: Gunnar Fossan och Dan Gustavsson, valda förra året på 2 år (t o m 2021)  

  

Ordförande Jan Saxsäter och kassör Per-Otto Gustafson har var för sig rätt att teckna firma å föreningens 

vägnar. 

  

14. Val av revisorer  

Johan Haeger, nyval på 2 år (t o m 2022)    

Klas Tollbo, vald förra året  på 2 år (t o m 2021)  

Suppleanter: Ulf Lilja nyval på 2 år (t o m 2022) och Björn Samuelsson, vald förra året på 2 år (t o m 2021)  

  

15. Val av valberedning   

Sammankallande Birgitta Österling, vald förra året på 2 år (t o m 2021)  

Jan-Erling Ohlsson, nyval på 2 år ( t o m 2022) 

  

16. Övriga frågor    

Nya medlemmar hälsas välkomna:  

Daniel Adolfsson Ekelöw , Lilla Killebäcksvägen 5. 

Ewa Magnusson, Killebäcksvägen 69. 

  

Håll hastigheten ! 

Frida Lundberg önskar någon form av åtgärd för att sänka hastigheten på Killebäcksvägen. Det är viktigt att 

alla håller hastigheten max 30 km, helst saktare, både av säkerhet- och miljösynpunkt. Vägen är för smal 

för många typer av farthinder, men vi vädjar att alla tar sitt ansvar och hoppas att skyltar och samtal med 

våra familjer och besökare ska sänka hastigheten.  

 

17. Bestämmande av tid och plats för protokolljustering och för protokollets tillgängligahållande för 

medlemmarna  

Protokolljustering sker hos Lina Lundin, Killebäcksvägen 29 kl 10 söndag 26 juli. 

Protokollet läggs ut på föreningen Framåts hemsida under vår flik:  
http://www.kampersvik.se/foreningar/killebaecks-vaegfoerening  

Papperskopior finns att hämtas hos Jan Saxsäter på Lilla Killebäcksvägen 2.  

  

18. Mötets avslutande  

Lina blev avtackad för sina år som sekreterare och passar på att rekommendera andra medlemmar att 

delta i föreningslivet vid tillfälle. Det är trevligt och intressant. 

Jan Saxsäter avslutade mötet med en förhoppning om en fortsatt skön sommar och att vi ses igen nästa år.   
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Kämpersvik, 25 juli 2020  

  

  

Vid tangenterna,  

 

  

 

Lina Lundin  

Sekreterare  

  

  

 

                                                            Justeras:  

  

  

………………………………………………     ………………………………………………      ………………………………………………  

Jan Saxsäter            Magnus Carlsson                                                Tony Lundin    

  


