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Protokoll fört vid extra föreningsstämma med Iglatjärns Samfällighetsförening
30 januari 2013 kl 19.00 i Församlingshemmet, Olofstorp.
Närvarande: 40 personer, repr. 37 fastigheter, samt 12 fullmakter inlämnade
§ 1. Mötet öppnades av Stig Herrmann.
§ 2. Stig Herrmann valdes till ordförande för stämman.
§ 3. Margareta Berglund valdes till sekreterare för stämman.
§ 4. De närvarande bekräftade att kallelse skett i behörig ordning.
§ 5. Dagordning för stämman godkändes.
§ 6. Berndt Lindström och Daniel Wetterberg valdes till justeringsmän, tillika
rösträknare.
§ 7. Förslag avseende breddning är utsänt tillsammans med kallelsen.
En medlem ger en historik över vägföreningen och tidigare utförda större
vägarbeten , vilka medförde betydande kostnader, som fick tas ut genom
höjda vägavgifter och extra utdebiteringar.
En livlig diskussion avseende förslaget följde och flera synpunkter
framfördes:
- Finansieringen. Det ifrågasattes om det finns pengar kvar till underhåll
av vägarna, t ex lagning av potthål m m, om det tas av de fonderade
medlen till detta arbete.
Det finns behov av fortsatta fonderingar för framtida asfalteringar m m.
- Behov av renovering av dagvattenbrunnen vid vägspegeln. Den
dåliga belysningen är ett stort problem. Detta skulle varit med i
förslaget enligt beslut vid årsmötet maj 2012.
- Kostnad för kantsten och asfalten inte specificerad, ifrågasattes att
det skulle utföras av medlemmarna. Arbetskostnad?
- Offerter från flera firmor efterlystes, gärna småfirmor då de stora inte

verkar intresserade.
- Påpekades att det finns förslag om breddning på Bergums
Prästgårdsväg, vilket kan medföra stora kostnader för medlemmarna.
-

Förslaget saknar kostnader för eventuellt intrång på tomtmark och
ev. lantmäterikostnader.

- Dränering?
- Vattenavrinning. Flera medlemmar uttryckte oro för vattenavrinningen
om en trottoar anläggs. En trottoarkant skulle leda vattnet till vägen
istället för till diket med risk för isgata på vintrarna och risk att
dagvattenbrunnen inte sväljer allt vatten.
- Framfördes från flera håll att det inte framgår av den utsända ritningen
var trottoaren skall vara. De närvarande hade tolkat den som att
trottoaren skulle vara där breddningen är ritad. De har nu förstått att så
inte är fallet och framför att detta försvårar ställningstagandet.
- Det kan bli svårt för två bilar att mötas eftersom man idag ibland blir
tvungen att använda vägrenen, speciellt i kurvan innan avfarten
till Iglaslänten, där det skulle bli trottoarkant på ena sidan och vägräcke på den andra. Även för cyklister kan det bli problem, då de inte
kan väja utan riskerar att köra på trottoarkanten.
- Framfördes att styrelsen borde pratat med berörda fastigheter innan
mötet, d v s med dem som har tomter som gränsar till de föreslagna
breddningarna.
-

Svårigheter vid snöröjningen. Risk att snön plogas upp på trottoaren
med påföljd att gångtrafikanterna ändå går på vägen.

-

Föreslogs att anlita en vägingenjör el likn för konsultation.

-

Flera medlemmar framförde att det är svårt att ta ställning beträffande
förslaget eftersom det är så många oklarheter och obesvarade frågor.

Ett nytt förslag framlades från stämman att styrelsen utreder frågan vidare
och kommer med ett mer genomtänkt och detaljerat förslag där det tas
hänsyn till de synpunkter som framförts.
Ordföranden ställde frågan om det är årsmötets mening att styrelsen skall ta

fram ett nytt förslag. Frågan besvarades med ja med acklamation.
Beslutades att styrelsen skall ta fram ett nytt förslag med beaktande av de
synpunkter som framförts under mötet.
§ 8. Protokollet kommer att finnas tillgängligt inom två veckor, dels hos Stig
Herrmann, Iglatjärnsvägen 61 A, dels på hemsidan.
§ 9. Stämman förklarades avslutad.
……………………………….
Margareta Berglund
Sekreterare för stämman

…………………………………………
Stig Herrmann
Ordförande för stämman

Justeras:
……………………………….
Berndt Lindström

………………………………………
Daniel Wetterberg

