Iglatjärns Samfällighetsförening
Box 39
443 21 Lerum
http://www.olofstorpsvagar.se
iglatjarn@olofstorpsvagar.se

Protokoll fört vid ordinarie årsmöte med Iglatjärns Samfällighetsförening,
2004-06-16 i Bergumsgården, Olofstorp.
Närvarande: 13 personer.
1

Mötets öppnande. Mötet öppnades av Dan Frankenberg.
Godkännande av dagordning. Dagordning för årsmötet godkändes.

2

Val av mötesordförande. Dan Frankenberg valdes till ordförande för årsmötet.

3

Val av mötessekreterare. Margareta Berglund valdes till sekreterare för årsmötet.

4

Val av justeringsmän. Ulf Eriksson och Anders Samuelsson valdes till justeringsmän.

5

Verksamhetsberättelse. Föreningens verksamhetsberättelse för det gångna verksamhetsåret lästes upp av
sekreteraren och godkändes av mötet.

6

Revisionsberättelse. Revisionsberättelsen lästes upp av revisor Berndt Lindström och godkändes av mötet.

7

Beslut om ansvarsfrihet. Styrelsen beviljades full ansvarsfrihet av årsmötet.

8

Val av representanter till styrelsen.
a) Val av två ledamöter på vardera två år:
i) Lotta Wiberg, tidigare suppleant.
ii) Margit Samuelsson, nyval
b) Val av två styrelsesuppleanter på vardera ett år:
i) Lars Dahlin, tidigare ledamot
ii) Anette Ström, nyval
c) Val av två revisorer på vardera ett år:
i) Hasse Persson, Berndt Lindström, omval
d) Val av en revisorssuppleant på ett år:
i) Jonas Ström, omval.
e) Val av valberedning på ett år:
i) Yvonne Carlsson, Jörgen Karlsson.

9

Beslut om vägavgifter 2004-05. Beslutades att vägavgifterna skall vara oförändrade för det kommande
verksamhetsåret.

10 Motioner. En motion har inkommit från en boende i början av Iglatjärnsvägen med begäran om att få betala
proportionellt lägre vägavgift. Frågan får utredas av styrelsen under det kommande verksamhetsåret.
11 Övriga frågor
a) Påpekades att det är mycket dålig sikt vid vägspegeln vid Iglatjärnsvägens början, bl a beroende på att
häcken på ena sidan är för hög samt att ett träd skymmer sikten.
b) Påpekades även att på andra sidan vägen vid vägspegeln ligger häcken och staketet en meter ut i vägen.
Beslutades att denna fråga får prioriteras av styrelsen med tanke på risken för olyckor med fr a barn om
inte syns av bilarna. Behov finns att kontrollera var tomtgränsen går samt tillskriva tomtägarna.
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c) Flera av de närvarande hade synpunkter på tomten Iglatjärnsvägen 60, där de nya tomtägarna huggit ner
alla träd på de omgivande allmänningarna.
Ordförande förklarade att styrelsen arbetar med att ta reda på vad vägföreningen har för ansvar och
befogenheter i denna fråga.
d) Frågan uppkom också om grusvägen mellan Iglatjärnsvägen 60 och de två grannarna på nr 62 och 64
kan anslutas till vägföreningen men besvarades med att den inte är med i förrättningen och därför inte
heller kan få del av t ex snöröjning.
e) Framkom önskemål om vändplats vid Iglakroken för Renhållningsverket. Det framfördes dock att det
redan finns en godkänd vändplats på en tomt.
f)

De höga hastigheterna på vägarna diskuterades återigen.
Det beslutades att styrelsen sätter upp ett antal skyltar med rekommenderad hastighet 30 km.

g) Frågan om tomten vid pumphuset på Iglatjärnsvägen som inte sköts kom åter upp. Det beslutades att
styrelsen skriver brev till tomtägaren och uppmanar denne att hålla rent på allmänningen utanför tomten.
h) En fråga ställdes om styrelsen tar in anbud från flera firmor avseende underhållsarbetena som ska göras
på vägarna.
Ordförande svarade att det inte bedömts finnas anledning till det då vi är nöjda med både kvalitet och pris
från Peab som anlitats i ett par år.
i)

Det påpekades att vändplatsen på Iglaslänten behöver röjas.
Styrelsen har redan tillskrivit tomtägaren men ska fortsätta driva frågan.

12 Meddelande av plats där mötesprotokollet hålls tillgängligt.
Protokollet finns att läsa hos Dan Frankenberg, Iglatjärnsvägen 59, senast om tre veckor, samt kommer även
att finnas tillgängligt på hemsidan www.olofstorpsvagar.se.
13 Mötet avslutades.

…………………………………………
Mötesordförande Dan Frankenberg

………………………………………….
Justeras: Ulf Eriksson

……………………………………………..
Mötessekreterare Margareta Berglund

…………………………………………
Justeras: Anders Samuelsson
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