
Gårda Brygga Vägförening 

 

Protokoll från årsmöte 2008 lördagen den 12/7 

 

• Mötets öppnande 
Vägföreningens ordförande Christer Lysell öppnar mötet och hälsar alla välkomna. 
 

• Val av ordförande för stämman 
Roland Petterson väljs till ordförande för årsmötet. 
 

• Val av sekreterare för stämman 
David Gustafsson väljs till sekreterare. 
 

• Val av justeringsmän för stämman 
Agneta Petterson och Magnus Lindeberg väljs till justeringsmän. 
 

• Styrelsens och revisorernas berättelser 
Christer Lysell läser styrelseberättelsen och Anette Regelbom läser revisionsberättelsen. 
 

• Ansvarsfrihet för styrelsen för det gångna året 
Styrelsen beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret. 
 

• Ersättning till styrelsen för kommande verksamhetsår 
Stämman beslutar om oförändrat styrelsearvode. 
 

• Styrelsens förslag till utgifts- och inkomststat samt debiteringslängd 
Frågan om avgifter flyttas till övriga frågor då det finns förslag om förändringar. 
 

• Val av styrelsemedlemmar och suppleanter 
� Christer Lysell väljs till ordförande på ett år. 
� Magnus Hagman väljs till sekreterare på två år. 
� Anette Regelbom väljs till kassör på två år. 
� Carina Sjöholm väljs till ledamot på ett år. 
� Roland Petterson väljs till ledamot på ett två år. 
� Sune Johansson väljs till suppleant. 

 



• Val av revisorer 
Magnus Lindeberg och Ingemar Engström väljs till revisorer. 
 

• Val av valberedning 
David Gustafsson och Birgitta Odelstierna väljs till ny valberedning. 
 

• Övriga frågor 
 

Andelstalet 
 

Vid förra årsmötet togs frågan om föreningens andelstal upp och det föreslogs att 
andelstalet för sommarboende ska sänkas. Idag ligger andelstalet på 0,65 för 
sommarboende och 1,0 för åretruntboende. Årsmötet röstar för att behålla nuvarande 
andelstal. Det är 26 personer som röstar för oförändrat andelstal, och fem personer som 
önskar en sänkning till 0,5. 
 
Höjning av årsavgiften 
 
Vid förra årsmötet föreslogs rejäla höjningar av årsavgiften för att i snabbare takt kunna 
iordningställa fler vägar i området. Årsmötet röstar först om vi ska genomföra en höjning 
av årsavgiften och det förslaget får bifall med rösterna 22- 4. 
 
Årsmötet enas sedan om två förslag på nya avgiftsnivåer, som vi ska rösta om, nämligen 
1500 kronor och 2000 kronor. 19 fastigheter röstar för en höjning till 1500 kronor och 8 
fastigheter röstar för en höjning till 2000 kronor. Årsmötet beslutar därmed att den nya 
årsavgiften ska vara 1500 kronor. 
 
Låna pengar 
 
Vid förra årsmötet föreslogs att vägföreningen ska låna pengar för att kunna göra i 
ordning alla återstående vägar på en gång. Årsmötet röstar nej till detta förslag med 
rösterna 28 mot 2. 
 
Placering av vägföreningens tillgångar 

 
Birger Svensson reagerar över den låga avkastning vägföreningen fått på sina 
penningplaceringar. Carina Sjöholm meddelar att föreningens tillgångar numer är flyttade 
till ett högräntekonto. 



Mer grus till Ängvägen 

Birgitta Odelstierna meddelar att gruset i väggrenarna på Ängvägen sjunkit undan vilket 
kan medföra att vägen skadas. 

Hastighetsbegränsningar 

Anders Mark önskar hastighetsbegränsningar på asfaltsvägar, och han påpekar att farten 
ökar när vi asfaltsbelägger vägar. 

Skylt vid Strandvägen 

Jalle Bergkvist vill ha en skylt om återvändsgata i början av Strandvägen. 

Information om vägföreningen 

Christer Lysell meddelar att information om vägföreningsfrågor från och med nu kommer 
läggas ut på ”www.gardabrygga.se 

Vatten i källaren 

Det kommer in vatten i källaren på fastigheten längst ner på Strandvägen. Ägaren undrar 
om vägföreningen kan åta sig att ändra på vattenflödet. 

 

• Mötet avslutas 
Roland avslutar mötet. 
 
 
 
Sekreterare      Ordförande 
 
 
 
David Gustafsson     Christer Lysell 
 
 
Justerare      Justerare 
 
 
 
Magnus Lindeberg     Agneta Petterson 


