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.PROTOKOLL
ft,rt vid årsstämmamd
Mölneby-Ilals Samfållighetsfr rening
(organisationsnummer 7 l&W -17 87)
onsdagen 17 augusti 2016,H. 19:00
i Iångelanda forsamlingshem, SYANESUND,

Nårvarande på stämman: 37 medlemmar mligf närvaroförteckning (btlaga 1)

ÅrssAmman öppnades av styrelsens ordförande John{lof Johansson och alla hålsades

vålkomna. §tåmman beslöt att stryka prmkt 18 från dagordningen då det åir st5rrelsen

som hslu&r om frrlfunakter och firmatecknande. Dfuefter beslot stiimman att godkånna

dagordningen (bilaga 2)

Till ordfrrande för ståmman valdes Jan Johansson

§3. Årsståmmans stadgeentiga utlysande godkändes ftilagaz)

§4. Till sskst€,nare fOr smmman, på ftrslag fran sqrrelse4 utsågs Ingela RuQersson

§5. Röstläng4 ti[ika nårvarofiirteckning med fullmakter, godkändes Oilaga 1)

Närvaroftirteckning lades till handlingarna
Tore Göffiark och Inge Gustavsson lanm«le muntlig reservationmot antagning av

rösffätt (om medlem har skuld till föreningen fibreligger ingen röstrtitt vid eventuell

votering).

§6- Till juSrerare tillih ro-sträknane valdes Torvald Olsson och Berit Iarsson

§7. Styrelsens ordfö,rande redogiorde fiir det gånpa årets verksamhet genom att ftiredra

styrelsens verksamhetsberättelse. Bland annat har }Ialwågen underhåIlits och hyvlats
. vid behov frarn till den 1 dece,mber 2}l5,då rryprustningen startade. Yinterhållning har

skefi pa alla vågar, förutom den upprustade vägeir sam varit i entreprenörens fOrsorg.

Vägarna slänlklipptes pä hosten fuet harvarit ett mycket aktivt år frr s§nelsen med

många möten både iaom stJrelsen och med enaepre'lrÖren

Verftsashersberätrelsen noterades av ståmman ochbeslöts läggas tiil handtingama
(bilaga3)
Tore Götuadg Inge Gustavsson och Karel Friedl lämnade mrmtlig reservation mot
verksanrhetsberättelsen, sscke 6 avseende uprprushring sektion 2. Reservationen avsåg

styrelsens hsnt€ring av orfiaståmman den 23 januari 24rc-

§S- Jan Johansson inforrrerade utifrån sifi uppdrag som projektledare för trpprustningen av
Ilalsvågen. Varje veckahardetvaritbyggrrötentillsammans medentreprenörer, med

planering och avstilmning av arbeten. Yågen år slutbesiktad men en besiktning

angåenAe vattenavledning fran rnqgområdet skall göras seilare under hosten när det år

ordentliga vattenflöden. Om dettå visar sig ofullständigt så är det NCC:s s§ldighet att

åtgärda defia- Relationshandlingar skall redovisas och når detta är giort kan

slutbetalning ske. Garantitiden är 5 år och under tiden är det st5rrelsen som skall bevaka

utförandet arl vägen och bland anoat ha koll på att hojder och sidlåge inte ändrar sig. 1V
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Garantibesilrning skall göras innan 2A2l'06-34.
NCC har getr tillåtelse tilt af frrcniagen slår ner tanVreflexstolpr, sam stolpar fÖr

brevlådor, längs med den upprustade vågen. Detta sker med lokalt företag. S§ltar för
mötesplafiser år uppsatta. Fartbegransningen åir for&rande 50 km/tim och nu år

viktbegränminfn på 12 ton borttagen

Nu återstärdet att åtgårdadmnya anshlningen mellan dcnupprustadellalsvägen och

Varekilsvägea I enlighet med avtal mellan Orust kommun och exploatörema år det

orploatörernas ansvar afi mrdigställa anslumingsvegea kn skall dan, genom en

arlaegning§ftirrä{tiling överlämnas till MÖlnsb5,.}Ials Sarrfåltigfuetsfrrening uan
kosmad. flen skall vara uffird med sammakrav och standard som llalsrägen.

Äpr*till markerU dården nuvarande aaslurtningsvågsnochdennya ansluhiagsvålgen

skall byggas, Beritlarsson, informerade dt det harvarit efimöte mellan dem, sm
martagare, exploatrirerna och Orust kommun. Avtalet som finns mellaa dessa skall

kompleteras och inbetalning till markägarna ska ske ;nnan bysgsffi fubetet kommer

aU gtfOras av Ottestala schakt och förhopprinpvis kommer det att starta inom en

månad.
Når nya ansluhingsvägen gsnom anläggdngsförrättring sedan öYerlämna§ till
Mölneby-Ilals SFF åt€rgår den auvarande anslutningsvägens marktill markagaren. Ny

busshållplats kommer aftbygps i anslutringtill denqrautfarten och arTrafikyerkets

ochkommunens ansvar.

Inge Gustavsson och Tore Göffiark var kritiska mot at styrelsen inte uppvisat

protokolllhandlingar på ätt aftetcn år utförda i enlighet med trav som sprcificerats i
anbudsunderlaget inför llalwågens uppr.ustning. Enligt Inge avser det om extra

förstäkning som skulle uitföras på del av llalsvägea Enlig s§rrelsens ordftrande John-

Olof Johansson och Jan Johansson år arbetet till fullo uffirt av NCC.

John0lof Johansson redovisade vad som har skett §edan den 23 januari

Z0l6,avseende upprustning sektion z.Yidextrastårnman fattade medlemmarna bestut

om attrustilupp seltion 2 oc;he>rhaståimman antog dm lånekalkyl eom'frreslop
stlimftLrl-
Ings Gustavsson och Tore Götmark överklagade ståmmans beslut Tore GÖtmark gick

vidare med sin överHagan till fvlark- och Miljödomstolen. Dom föll 2016-07-22, där

klandertalan lämnades t*an UifaU och föreningen vann målet- Nu år domen överHagad-

Möjughet finns ffi starta upprustningen i €olighet med domen, det fÖreningens slyrelse

som frlgOr hur detta skall hnleras . 1t5 &lav medlemmar i sektion 2 har begårt att M
skall kallastill ännuen ortraståmma i sektion 2 gällande frågan om kostnadsfördelning

av upprustnings,n- ffi det ftreligger en begäran om att an&ase*ilioner §kfl E del av

kosåadema, travs dock attll5 av ftireningens samtligamedlenmlar dsltar. Då så ej är

fallet, har styrelseo ej tunnat tillmÖtesgå begäril om ytterligare exfrastilmma.

OHaåstsf rIilrycktes kring vadsom iir uförande och driftenligt gätlande

tantnabrifOmryming. Kersdn" före,uingens kassör, hänvisa& tiU gålland§ forrarning

och ftirklarade varftir upprustningen av sektion Z-vägarna skaJl belasta sektion 2
gffiirande. Medlemmar på ståmman menarafi driftsfrrhälanden på sektio'n 2-vagama

har eftereatts under många år. Ett par arr medlemmarna i seltion zhax i detta äreode, -

V#ntdld, 
medterrmä, varit i ionAkt med REV, Riksorganisationen Enskir* 
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Inge Gustavsson, Tore Götmark och Karel Friedl reserverade sig mot afi styrelsens

bmlut afi inte kalla till ännu en elilra§lrmma, ntu Lls av sektion 2 medlemmar begFrt

detta.

§10. Olof Pettersson läste revisoreflras berättelse och redogiorde frr att de tillsammans med
sflnelsens kassör giort en justering i den balans- och resultatrapport som bifogats
kallelsen" för afi ffi ett mer ritttvisande resultat Ny balans- och resultaraprport
redovisades på mötet och kommer att skickas ur tillsammans med protokollet (bilaga 4)
Revisionsberättelsen noterades av stämmao och lades tiil handlingarra.
fusstamman beviljade ansvarsfrihet frr styrelsen för det danpa verlsamhetsåret.

Inge Gustavsson och Tore Gomark lfrnnade munfligreservarion mot aa.warsfrihet för
styrelsen, samt för redovisninge,n av sektion 2 siffior.

§11 Inga motioner hade inkommit fråa medlemmanta
Styrelsen uppmaoar sira dlemmar afivid ändrade fastighetsftrtiitlandenmeddela
styrelsen de ftirändringar som $verkar Samftllligheten. Ex andrad e-postadress,

hdring av fastigffisåigare ellerändring ftån sommarboende till årefrmtboende ochvice
Yer§4.

§12 Starnman beslutade afi ersatfring till styrelse och revisorer fiiÖlir oftrandrad
25 000 trr för styrelsen Det åligger s§rrelsen att själva fördela arvde mellan sig;

relaterat till arbetsfrrdelning och ansvar. Va[ av persm för vägtillsyn hante,ras av

styrelsen. Revisorernas ersättning är 500 kr per per§orl

§13. Styrelsens förslag till utgifts- och inkomststat skickades ut tillsammans med kallelsen

och redovisades_på ståmman Oilap 5)
Förslaget godkändes av ståmman.

Tore Gömark lämnade mwthg reservation mot sektion 2 utförande.

Pris perandel i sektion 1, drifl sånkstill halvabeloplietav frregfuBde års avgift, de

andra sektionerna, pns per andel enligt faststallda lårrkal§ler-
- 30lrperandel i sektion l, &ift
- 1 893 krperandel settion2, uförande
- l2l l« per andel i se*tion 3, uförande

§la. Debiteringslängden framlades på ståmman {btlap 6)
Forslag $vagavgiftens sista behlning$ag blev den 30 sepfiember och framgfu av

fakturan. Ståmman godkånde förslaget.

§15. Val av s§rrelse godklind av stihnman
Till styrelseordfrrande :

Till ordinarie ledamdter:

Till st5rrelsesuppleanter S I år:

John-Olof Johansson,

Yvonne lYitzöe, omval 2 frrr

Leilnart Dimberg nyval 2 år

Christian Forslund

BjörnDramsvik
Ingela Rutgersson

Ruben Fouglerg och Kefstin Johansson harbåda ett år kvar i styrelsen

YaI aY peffion till vagtillsyn: läggs på styrelsen attu*lJq
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§16. YaI av revisorer godkilnd av stämman

Ordinarie revisorer:

Revisorssuppleanter:

Olof Pettersson och Berit Larsson på 1 år

Inga-LiII Josefssan och Helen Olsson på 1 fu

§17. YaI av valberedning gpdkänd av stämman
ErlandJosefsson, sammankallande på I fu
JohanKlingbergpå 1 år

Karin Olsson pa 1 ,år

§18. Övriepfrågor
. önskemål fanns om att på hemsidan lägga in vilke som sitier som valberedningens

ledamöter. Åven vem som ar vägtillsyningsman
r Frågan om skötsel av grönomdde kom rTp och stämman gav styrelsen i uppdrag att

påbästasättlösadettai samråd medde detberör. Styrelsennoterade atta
det med till frsta s§nelsemötet.

o JohanJohanssons framfördepå stihmanatthan saknarpåfrrttill sinårker. Styrelser
tar med frågBn till frrsta styretrsemötet och kontaktar sodan Johar.

. Skogplyckans vägförening har asfrlterat fiam t o m Hermelinvägen, vilken mÖter

Storemyrsvägen med en dnsväg. Tyvärr har det irte giorts någon ordentlig
avrinning och en rejål asfaltskant har uppståu. Detta ses som ett problem. Styrelsen

filr i uppdrag atttakonakt med Skoplyckans vägföreningoch se hur man kan lö§a

problemet.
. Fråsr stätldes om vad som ingår i slitageavgift och om det är rätt att ta tfr den i

forskou? SlitagBavgift tas ut underbygglid eftersom trafiken till fastighet då okar.

Normal berälming av ton km till en fastighet fär ju ett mycket höge välrde uudsr

denna tid mbd byggfiafik- Jq dst fär tas ut i fttrskott, men styrelsea kontrollerar, efter

onskemåt från medlenn, vad som står i lagen

§19. Protokoll från fussUimman lliegs ut på föreningem hemsida samt finns tillgängligt hos

samfaUi$etens ordt John4lof Johanssotr, Mulltorp. Protokollet kommer också att

skiokas ut per mejl tillsammans med fakturan för vägavgiften. Kom ihåg att meddela

mejladress till styrelsen om det inte är giort

§20. Innan stämman avslutades eamfrrde Christian Forslund ett task till alla som på något

sått giort upprustringsn av vår våg möjlig och da framför allt till den anorynne per§oa

som dorerade pengsr till projektet och styrelsen jobb för att fit idng projektet och se till
att det avslutas.

§ 21. Ordftranden ftrklarade årsstllmman avslutad. fuf

Ingela Rutgersssn

Sekreterare

Svanesund 2016-S8.26
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Justeras:

Torvald Olsson Berit Larsson


