
Väsbystrands Samfällighetsförening 
 
 
Protokoll från ordinarie föreningsstämma 2012 
 
Tid: Lördagen 9 juni 2012 kl. 11.00 
Plats: Församlingshemmet, Ljusterö 
 
§ 1  Mötets öppnande 

Föreningens ordförande Magnus Gruvedahl, Väsbystrand 1:50 hälsade alla 
välkomna och uttryckte sin glädje över den relativt stora mötesuppslutningen trots 
det tråkiga vädret. Magnus öppnade därefter mötet. 

 
§ 2  Val av ordförande, sekreterare och justeringsmän för stämman 

Till ordförande för stämman valdes Claes Jugård, Väsbystrand 1:30, till 
sekreterare Roger Gurenius, Ugglan 1:43 och till justeringsmän och rösträknare 
Elisabeth Lennbom, V-bystrand 1:40 och Lars Holmberg, V-bystrand 1:94.  

 
§ 3  Fastställande av röstlängd  

Stämman godkände att upprättande av röstlängd skedde genom närvarolista. Det 
påpekades att endast 1 röst per fastighet kan avläggas. 25 röstberättigade var 
representerade. Se bilaga 1. 

 
§ 4  Fastställande av dagordning 

Dagordningen godkändes och fastställdes. Se utskickat förslag – bilaga 2. 
 
§ 5  Stämmans behöriga utlysande 

Stadgarna föreskriver att kallelsen skall skickas senast två veckor innan stämman. 
Kallelsen skickades 23 maj och skall ha mottagits 24 maj. Det fastställdes att 
stämman är utlyst i behörig ordning.  

  
§ 6  Styrelsens verksamhetsberättelse och ekonomiska berättelse 

En verksamhetsberättelse och en ekonomisk berättelse bifogades kallelsen till 
årsmötet. Frågan ställdes om det var några frågor på berättelsen. Stämman 
godkände verksamhetsberättelsen.  

 
§ 7  Revisorernas berättelse 

Revisor Lars Valldeby avlade muntlig berättelse och föreslog att stämman beviljar 
styrelsen ansvarsfrihet. Revisionsberättelse – Bilaga 2 

 
§ 8  Ansvarsfrihet för styrelsen 

Stämman beslöt i enlighet med revisorernas förslag att fastställa resultat- och 
balansräkningarna samt att årets resultat balanseras i ny räkning.  



Stämman beslöt därefter att i enlighet med revisorernas förslag att bevilja 
styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 1/4 2011 – 31/3 2012. 

 
§ 9  Motioner från medlemmarna. 
 Inga motioner inlämnade inom föreskriven tid. 
 
§ 10 Styrelsens rapporter och förslag rörande; 

- Vägarbeten vår / höst 2012  
- Kostnadsram för vägarbeten 

 
Ingvar Blomqvist redogjorde för styrelsens förslag till vägarbeten 2012-13.  
Lars Holmberg påpekade att de är problem med potthål på Knektuddsvägen och 
vill att de åtgärdas med hjälp av grövre grus. Ingvar Blomqvist lovade att gå 
igenom detaljerna med Lars om detta efter mötet. Stämman godkände förslaget 
och dess kostnadsram. 

 
§ 11 Ersättning till styrelse och revisorer 

Ett halvt basbelopp beslutades vid stämman 2009. Styrelsen föreslog att 
ersättningen skall vara oförändrad. Stämman godkände. 

 
§ 12 Styrelsens förslag till  

- inkomst och utgiftstat 
- disposition av förnyelsefond 
- årsavgift samt betalningstid 
- debiteringslängd 

 
Stämman godkände styrelsens förslag till inkomst och utgiftsstat. 
 
Stämman godkände styrelsens förslag till disposition av förnyelsefond. 
 
Stämman godkände styrelsens förslag till Årsavgift dvs oförändrat 1000:-/år. Sista 
betalningsdag 31/8 2012. 
 
Stämman godkände styrelsens förslag till debiteringslängd. Dvs 202 fastigheter 
med andelstal 1. Total uttaxering 202 000 kr. 
  

§ 13 Val av 
- 3 st ordinarie ledamöter, två år 
- 3 st suppleanter, ett år 
- 2 st revisorer, ett år 
- 1 st revisorssuppleanter, ett år 
- Valberedning, ett år 
-  

Till ordinarie styrelseledamöter på 2 år valde stämman Solveig Björkman, Ingvar 
Blomqvist, Per-Olof Carlson. 



Till suppleanter på 1 år valde stämman Birgitta Andersson, Oscar Garén och 
Roger Gurenius. 
Till revisorer på 1 år valde stämman Lars Valldeby och Per Sandberg 
Till revisorssuppleanter på 1 år valde stämman Lars Hallsten och Anna Andersson 
Bodin. 
Till valberedning kommer de tre ordföranden i respektive förening tillsammans att 
agera. Sammankallande kommer att rotera i 3-års perioder. Lars Valldeby är 
sammankallande vid årsmötet 2013.  

 
§ 14 Övriga frågor 

Brev till föreningen från Messor AB Eurolawyer som företräder Erling 
Lövsjögård-Nilsson och Mirjam Lövsjögård-Nilsson. Se bilaga 3. 
Erling Lövsjögård-Nilsson meddelade på mötet att han är nöjd med de åtgärder 
som inletts gällande kantskärning vid Väsby gård och ser ingen anledning att 
driva saken vidare för närvarande. Stämman beslöt att ge styrelsen uppdrag att 
fortsättningsvis koordinera med Erling Lövsjögård-Nilsson gällande denna fråga. 
 
Stämman ansåg att de kartor över området som finns på anslagstavlor, ersätts med 
nya. Styrelsen ombesörjer detta. 
 
Lars Valldeby ansåg att bilförare bör i första hand backa vid möten på vägen och 
inte använda diket. Mötet biföll denna åsikt. 
 
Mötet beslutade att betongrör för fartsänkning uppsatta på Knektuddsvägen skall 
avlägsnas. 
 
Styrelsen föreslår att införskaffa 2 st skyltbågar till ”nya vägen”. Se bilaga. Erling 
Lövsjögård-Nilsson erbjuder sig att finansiera skyltarna (c:a10 000 kr).  
Stämman röstade för att inga skyltar skall sättas upp;  6 röster ja, 13 röster nej. 
 
Fråga gällande medlemsförteckning. Önskemål om att lägga upp 
medlemsförteckning på föreningens hemsida. Styrelsen fick uppdrag att utreda 
frågan. Medlemsförteckningen kommer att vara tillgänglig vid nästa årsstämma. 
 

§ 15 Plats där stämmoprotokollet hålls tillgängligt 
Stämmoprotokollet finns på föreningens hemsida (www.vasbystrand.se) samt 
skickas även till respektive ordförande i föreningarna. 

 
§ 16 Mötets avslutande 

Mötet avslutades och mötesordförande Claes Jugård tackade alla för visat 
intresse.  
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