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

 

 
 
 
 
 
 
      1 (3) 
 
Protokoll fört vid ordinarie årsmöte med Iglatjärns Samfällighetsförening, 2005-06-01 i Bergumsgården, Olofstorp. 

 
Närvarande: 15 personer. 
 
1. Mötets öppnande. Mötet öppnades av Dan Frankenberg. 
 
2.   Godkännande av dagordning. Dagordning för årsmötet godkändes. 
 
3. Val av mötesordförande. Dan Frankenberg valdes till ordförande för årsmötet. 
 
4. Val av mötessekreterare. Margareta Berglund valdes till sekreterare för årsmötet. 
 
5. Val av två justeringsmän. Joakim Person och Stefan Fernblad valdes till justeringsmän. 
 
6. Verksamhetsberättelse. Föreningens verksamhetsberättelse för det gångna verksamhetsåret lästes 

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

mötet. 
 
8. Beslut om ansvarsfrihet. Styrelsen beviljades full ansvarsfrihet av årsmötet. 
 
9. Val av representanter till styrelsen. 

a) Val av ordförande på två år:      
      Bernt Norrby, tidigare ledamot 
b) Val av två ledamöter på vardera två år:   
      Dan Frankenberg, omval, tidigare ordförande                                                                                           
      Margareta Berglund, omval 

            c)   Val av två styrelsesuppleanter på vardera ett år:  
Lars Dahlin, omval 

      Jörgen Karlsson, nyval 
d) Val av två revisorer på vardera ett år: 

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

Stefan Fernblad, nyval 
f) Val av valberedning på ett år: 

Hasse Persson och Berndt Lindström. 
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10. Beslut om vägavgifter 2005-06. Beslutades att vägavgifterna skall vara oförändrade för det 

kommande verksamhetsåret. 
 

11. Motioner 
Fem st motioner hade inkommit från sex personer längst ner på Iglatjärnsvägen. 
Motion nr 1 framför önskemål om röjning av vägkanterna på kommunens mark. 
Styrelsen skall undersöka möjligheten. 
Motion nr 2 framför önskemål om vägbelysning. 
Information lämnas från årsmötet att det finns tidigare beslut om att denna vägsträcka skall stå först i 
tur för belysning. 
Motion nr 3 framför önskemål om snöröjning på egen väg under kommande verksamhetsår. 
Styrelsen skall undersöka frågan. 
Motion nr 4 framför önskemål om sandlådor. 
Berörda personer uppmanas informera styrelsen om någon sandlåda är tom så skall styrelsen 
ombesörja att den fylls på. 
Årsmötet beslutar att en ny sandlåda sätts upp. 
Motion nr 5 framför önskemål om mötesplats vid korsningen Iglabranten och Iglaslänten. Det 
framkommer att de egentligen avser vid dansbanan och denna fråga tas upp som en övrig fråga av 
årsmötet. 

 
12. Övriga frågor 

- Önskemål framfördes om en mötesplats vid dansbanan och att detta skulle kunna   
      ordnas genom att lägga lite grus vid vägkanten. 
 
- Förslag framfördes om gemensam städdag i området. 

Styrelsen tog med sig frågan för att diskutera möjligheten, kanske till nästa år. 
  

- Fråga framfördes om möjligheten att bredda vägen från dansbanan till Iglakroken.    
Då detta med all sannolikhet skulle medföra ytterligare högre hastigheter överenskoms att i 
stället arbeta på en mötesplats vid dansbanan. 

 
- Förslag framfördes om att snygga upp vändplatsen på Iglaslänten med lite nytt grus  
      samt en ny skylt med ”vändplats” och ”parkering förbjuden”. 
      Styrelsen lovade åtgärda detta. 
 
- Det påpekades att bilar ibland parkeras långt ut på vägen, vilket försvårar   

framkomligheten. 
Överenskoms att styrelsen i nästa informationsblad påpekar att det inte är tillåtet att parkera så 
att trafiken störs. 
Styrelsen åtog sig även att undersöka om det finns några möjligheter att komma tillrätta med 
bilar som parkeras på allmän mark. 

 
- Förslag framfördes om att placera ”borttagbara gupp” på Iglakroken för att minska  
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hastigheten. 
Bernt Norrby åtog sig att kontakta polisen avseende hastighetsproblemet för att höra om det 
finns några möjligheter att agera. 

 
- Fråga ställdes om samma snöröjare ska anlitas kommande säsong och besvarades med att det f n  

inte finns några andra intressenter. 
  

 
13. Meddelande om 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. 
 
14. Mötet avslutades. 
 
 
 
 
 
…………………………………………          …………………………………………….. 
Mötesordförande Dan Frankenberg          Mötessekreterare Margareta Berglund 
 
 
 
………………………………………….            ………………………………………… 
Justeras: Joakim Persson             Justeras: Stefan Fernblad  
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