
Sida 1 av 2

Pr (c
PROTOKOLL
fttrt vid extrastiimma med
Mölneby-Hals Samf;illighetsftirening
(organisationsnurrmer 7 | 6409 -17 82)
i Langelanda ftirsamlingshem, SVANESUND
lördag24 oktober 2015

Nåirvarande:67 st enligt niirvarofiirteckning, bilaga A

§1. Extrastiimman öppnades av John-Olof Johansson som hälsade alla välkomna

§2. Till ordftrande ftir stiimman valdes John-Olof Johansson

§3. Till sekreterare ftir stiimman valdes Kerstin Johansson

§4. Till protokollsjusterare och röstriiknare valdes Pia Fortgens och Karin Olsson

§5. Kallelsen och dagordningen godkiindes. Bilaga B

§6. Framställning fran styrelsen lades fram

1. Begåiran om bidragsbekräftelse från exploatörerna. Bilaga C

2. Projektbudget och finansiering. Bilaga D

3. Lanekalkyl ftrr lan i Orust Sparbank Bilaga E

StiimmodeltagarnahöIl en omfattande fråge- och diskussionsstund avseende

ftirutsäthringama fiir genomftirandet av upprustningen av Halsvägen och de

konsekvenser som uteblivet bidrag från exploatörerna och / eller Orust kommun
skulle inneb?ira.

Styrelsen informerade stiimman att finansieringen ffin Trafrkverket och från
Nabbenftireningen iir klar vilket fbrutsätter en byggstart av upprustningen
vecka 49,2015, nåir stiimmobeslutet och kommunens bidragsbeslut vunnit laga
kraft. Om så inte sker faller denna st?lmmas beslut och upprustningen kommer
ej att kunna ske.

§7. Stiimman beslutade enhäUigt ftiljande avseende upprustningen av Halsvägen:

1. Att godkåinna projektbudget och finansiering enligt bilaga D.

2. Att styrelsen upptar ett lan i Orust Sparpank på 950 000:- kr med en löptid på l0 år
när projektstart är klar samt att utdebitering av lånekostnaden fiir
verksamhetsåret 2015-2016 skall ske med l24h,rlardrel. Debiteringslåingden var
framlagd på stiimman. Bilaga F

3. Att uppdra åt styrelsen att starta och genomfora upprustningsprojektet niir
bidragen från exploatörerna BJC Fastighetsutveckling AB och Skaftöhus AB
(3000000:- kr) och fran Orust kommun (342 857-) iir inbetalda till Mölneby-Hals
Samfiillighetsftirening eller att de låimnat en On Demand bankgaranti till fiireningen.
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§8. Ståimmoprotokollet finns tillgzingligt hos ordf. John-Olof Johansson, Mulltorp. Det
kommer även att skickas ut via mejl till alla medlemmar med registrerad mejladress,
brev tillöwiga.

Ordfiiranden tackade alla som deltagit och forklarade extrastiimman avslutad.

Karin Olsson

§e.

Dag som ovan

Sekreterare


