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Protokoll från ordinarie föreningsstämma för Iglatjärns Samfällighetsförening 

2010-05-26 kl 19.00 i Församlingshemmet, Olofstorp. 

 

Närvarande: 13 medlemmar. 

 

§ 1. Mötets öppnande. 

Mötet öppnades av Alex Mammos. 

 

§ 2. Val av ordförande för stämman. 

Alex Mammos valdes till ordförande för stämman. 

 

§ 3. Val av sekreterare för stämman. 

Margareta Berglund valdes till sekreterare för stämman. 

 

§ 4. Fråga om stämman blivit behörigen utlyst. 

Årsmötet bekräftade att mötet blivit behörigen utlyst. 

 

§ 5. Godkännande av dagordning. 

Dagordning för stämman godkändes. 

 

§ 6. Val av två justeringsmän. 

Anders Berglund och Sören Gunnarsson valdes till justeringsmän. 

 

§ 7. Verksamhetsberättelse. 

Verksamhetsberättelse för det gångna verksamhetsåret lästes upp och lades till 

handlingarna. 

 

§ 8. Revisionsberättelse. 

Revisionsberättelsen för det gångna verksamhetsåret lästes upp och lades till 

handlingarna. 

 

§ 9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen. 

Styrelsen beviljades full ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2009-2010. 

 

§ 10. Ersättning till styrelsen och revisorerna. 

Stämman beslutade om ersättning till styrelsen och revisorerna till en maximal 

summa av 39.000,- inklusive sociala avgifter för verksamhetsåret 2010-2011. 

 

§ 11.Styrelsens förslag till utgifts- och inkomststat samt debiteringslängd. 

Styrelsens budgetförslag avseende år 2010-2011 godkändes av stämman. 
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Debiteringslängd fanns tillgänglig under stämmoförhandlingen. 

 

§ 12. Val av ordförande på ett år. 

Alex Mammos valdes till styrelseordförande på ett år. 

 

§ 13. Val av representanter till styrelsen. 

a) Val av två ledamöter på vardera två år: 

Margith Randin Myhre, omval 

Anders Nilsson, nyval 

b) Val av två styrelsesuppleanter på vardera ett år: 

Anders Berglund, nyval 

Anders Ekström, nyval 

c) Val av två revisorer på vardera ett år: 

Hasse Persson, omval 

Berndt Lindström, omval 

d) Val av revisorssuppleant på ett år: 

Joakim Persson, nyval 

e) Val av valberedning på ett år: 

Sören Gunnarsson, omval 

Berndt Lindström, nyval 

 

§ 14.  Beslut om vägavgifter 2010-2011. 

Förslag från styrelsen förelåg om en höjning av vägavgifterna i två etapper 

under de kommande två åren. 

Stämman beslutade att höja vägavgiften för verksamhetsåret 2010-2011 till 

2.000,-/år för åretruntboende och till 1.800,-/år för sommarboende. 

 

§ 15. Motioner. 

Kasia Fernblad har i motion yrkat, dels att bommen vid dansbanan skall vara 

öppen under vintern, dels att i avtalet om vinterunderhåll skall det anges att 

sandlådor ska vara påfyllda senast den 31 november. Hon har även föreslagit att 

man bestämmer att enkelrikta vägarna under vinterperioden. 

Yrkandet avseende bommen samt enkelriktning avslogs. Stämman framhöll 

dock att vägen med bommen mellan Iglatjärnsvägen och Stora Älsjövägen skall 

vara framkomlig, d v s gå att öppna med nyckel för utryckningsfordon etc. 

Betr påfyllning av sandlådor så informerades att krav på detta finns med i den 

nya anbudsförfrågan avseende snöröjning som nu kommer att sändas ut. 

 

Motion har inkommit från Joakim och Ulrika Persson beträffande vändplatsen 

vid Iglaslänten 9. Denna används f n som uppställningsområde för husbygge och  
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vändplatsen kan inte användas för samhällsnyttiga fordon och besökare till 

fastigheterna. 

Styrelsen informerade att detta redan uppmärksammats av styrelsen som har till- 

skrivit fastighetsägare om saken. Om det inte åtgärdas kommer styrelsen att 

driva frågan vidare. 

 

§ 16. Övriga frågor. 

- Föreslogs att skaffa skopor till sandlådorna. 

- Fråga ställdes om vad som hänt med en motion som lämnades till förra 

stämman avseende farthinder i Iglabacken. Styrelsen informerade att 

frågan diskuterats men att beslut om nya farthinder ej fattats. Föreslogs nu 

att sätta upp flyttbara farthinder, dels på Iglabacken och dels utanför 

Iglatjärnsvägen 46-48. Informerades att styrelsen kommer att arbeta 

vidare med frågan. 

- Diskussion fördes om helasfaltering av samtliga vägar och ekonomiska 

möjligheter till detta. 

 

§ 17. Plats där stämmoprotokollet hålls tillgängligt. 

Protokollet kommer att finnas tillgängligt inom två veckor, dels hos Alex 

Mammos, Iglabranten 8, dels på hemsidan, www.olofstorpsvagar.se 

 

§ 18. Mötets avslutande. 

Stämman förklarades avslutad. 

 

 

 

……………………………….          ………………………………………… 

     Alex Mammos           Margareta Berglund 

     Ordförande för stämman          Sekreterare för stämman 

 

 

 

    Justeras: 

 

 

 

    ……………………………….           ……………………………………… 

    Anders Berglund            Sören Gunnarsson     

 

 


