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Protokoll fört vid ordinarie årsmöte med Iglatjärns Samfällighetsförening, 
2003-06-11 i Bergumsgården, Olofstorp. 
 
Närvarande: 17 personer. 
 
1. Mötets öppnande. Mötet öppnades av Dan Frankenberg. 
 
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 Anette Ström valdes till justeringsmän. 
 
5. Verksamhetsberättelse. Föreningens verksamhetsberättelse för det gångna 

verksamhetsåret lästes upp av sekreteraren och godkändes av mötet. 
 
6. Revisionsberättelse. Revisionsberättelsen lästes upp och godkändes av mötet. 
 
7. Beslut om ansvarsfrihet. Styrelsen beviljades full ansvarsfrihet av årsmötet. 
 
8. Val av representanter till styrelsen. 

a-c) Val av tre ledamöter på vardera två år:  
       Dan Frankenberg och Margareta Berglund, omval, 
       samt Bernt Norrby, tidigare suppleant 
d) Val av två styrelsesuppleanter på vardera ett år:  

Kent Petersson, omval, Lotta Wiberg, tidigare ledamot. 
e) Val av två revisorer på vardera ett år: 

Hasse Persson, Berndt Lindström, omval 
f) Val av en revisorssuppleant på ett år: 

Jonas Ström, nyval. 
g) Val av valberedning på ett år: 

Lotta Wiberg, Anette Ström, nyval 
 
9. Beslut om vägavgifter 03-04. Beslutades att vägavgifterna skulle vara oförändrade. 

Mötesordföranden föreslog att den vägavgift på 3.250,- som kommer från kommunen för 
de två tomterna Iglatjärnsvägen 54-56, tomtbeteckning 4:49, skall skänkas till den 
nybildade dansbaneföreningen. De två tomterna hör till vår samhällighetsförening och 
dansbaneföreningen arbetar ideellt med att snygga upp området. 
Det blev en livlig diskussion med olika åsikter om förslaget. Ett motförslag lades att 
bordlägga förslaget till nästa års årsmöte och se vad föreningen åstadkommit till dess. 
Omröstning företogs: 
5 st   röstade för motförslaget att vänta. 
10 st röstade för mötesordförandens förslag. 
Årsmötet beslutade  att ställa de 3.250,- avs vägavgifterna för tomterna Iglatjärnsvägen 
54-56 till dansbaneföreningens disposition, genom att betala fakturor för 
dansbaneföreningen upp till 3.250,-. Beslutet gäller bara kommande verksamhetsår.  
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Styrelsen fick i uppdrag att ta kontakt med de andra vägföreningarna i området också för 
att undersöka deras intresse att också bidra ekonomiskt. 

 
10. Motioner 

Inga motioner hade inkommit. 
 

11. Övriga frågor 
- Ett brev har inkommit till styrelsen från en fastighetsägare som byggt nytt längst ner 

på  Iglatjärnsvägen och vill ha snöröjning hela vägen fram till huset. Det diskuterades 
om den nybyggda vägen finns med i vägförrättningen eller ej. Enligt uppgift från en av 
de närvarande skall den finnas med på en tidigare karta. 

      Styrelsen åtog sig att undersöka saken och besvara brevet 
 
- En fråga uppkom beträffande en tomt på Iglatjärnsvägen som inte sköts och där det   
      förvaras skräp och säckar. Det föreslogs att grannarna skulle försöka ta tag i saken    
      själva i första hand. 
 
- En fastighetsägare ville ta upp frågan om avstyckningsavgift för deras tomt som  
      delades för ett par år sedan. Det är oklart vilket beslut som fattats och föreligger olika      
      tolkningar av vad som sagts. Överenskoms att frågan skulle diskuteras med berörda  
      parter efter avslutat årsmöte. 
 
- En av de närvarande påpekade att privatpersoner tagit sand för eget bruk ur en  
      sandlåda. Styrelsen skall i nästa informationsbrev påpeka att detta inte är tillåtet. 
       
-    Önskemål framkom om en ”Kör sakta-skylt” i Iglabacken. 
 
-     Påpekades att lastbilar kör alldeles för fort i backarna och vid vägspegeln. 
 
- Påpekades den skymda sikten vid vägspegeln. Styrelsen åtog sig att påminna  
      tomtägarna om häckhöjd etc. 
 
- Påpekades att virke till ett timmerhus legat vid en vändplats på Iglaslänten i flera år.  
      Styrelsen har arbetat med frågan och kommer att arbeta vidare med den. 
 

12. Meddelande av plats där mötesprotokollet hålls tillgängligt. 
      Protokollet finns att läsa hos Dan Frankenberg, Iglatjärnsvägen 59, senast om två veckor. 
 
15. Mötet avslutades. 
 
 
…………………………………………          …………………………………………….. 
Mötesordförande Dan Frankenberg          Mötessekreterare Margareta Berglund 
 
 
 
………………………………………….            ………………………………………… 
Justeras: Ulf Eriksson             Justeras: Anette Ström   


	Mötesordförande Dan Frankenberg          Mötessekreterare Ma
	………………………………………….            …………………………………………
	Justeras: Ulf Eriksson             Justeras: Anette Ström

