
Väsbystrands Samfilllighetsfiirening

Protokoll från ordinarie fiireningsstämma 2013

Tid: Lördagen 8 juni 2013 kt ff.00
Plats: FörsamlingshemmetrLjusterö

§ I Mötets öppnande

Föreningens ordförande Magnus Cruvedahl, Väsbystrand l:50 hälsade alla

välkomna. Magnus öppnade därefter mötet.

§ 2 Val av ordftirande, sekreterare och justeringsmän för stämman

Tilt ordftirande fiir stämman valdes Claes Jugård, Väsbystrand l:30, till
sekreterare Roger Gurenius, Ugglan I :43 och till justeringsmän och till
röstriiknare Leif Söderström, Väsbystrand I : I 12 bch Elisabet Lennbom'

Vaisbystrand l:40.

§ 3 Faststiillande av röstlängd
Stämman godkiinde att upprättande av rSstlängd skedde genom närvarolista. Det

päpekades att endast t rös per fastighet kan avläggas. 27 röstberättigade var

representerade samt 3 fullmakter. Totalt 30 röster. Se bilaga l.

§ 4 Faststiillande av dagordning
Dagordningen godkändes och fastställdes' Se utskickat ftirslag - bilaga 2'

§ 5 Stiimmans behtiriga utlYsande

stadgama fiireskiver aft kallelsen skall skickas senast två veckor innan §ämman.

Kallelsen skickades 2l maj och skatl ha mottagits 22mai.Del flastställdes att

st'ämman fu utlyst i behörig ordning.

§6 Styrelsensverksamhetsberätlelseochekonomiskaberättelse- 
En verksamhetsberättelseoch en ekonomisk berättelse bilogades kallelsen till
årsmötet. Kassören redogiorde ftir resultat- och balansräkning. Frågan ställdes om

det var några övriga fiågor på berättelsen. lngvar Blomqvist framfiirde att vissa

planerade vägarbeten enligt verksamhetsberättelsen är inte slutftirda med

anledning av den tidiga vintern. Dessa arbeten pågår och skall slutloras så snart

som mtijligt. Ståimman berömde den goda vinterhållningen och den exemplariska

plogningen. Fragan stiilldes gällande om det finns något reglemente ftir hur långt

in på respektive fastighet det skall rensas fiir sly och grenar. Det som hänger- ut 
.

Ovär v:igin och hindår bilar som såväl lastbilar skall tas bort. Stiimman godkände

däreft er verksamhetsberättelsen.

§ 7 Revisoremas berättelse
Revisor Lars Valldeby avlade muntlig berättelse och föreslog att stämman beviljar

styrelsen ansvarsfrihet. Revisionsberiittelse - Bilaga 3



§ E Anwarsfrihet ftir styrelsen

Stämman beslöt i enlighet med revisoremas ftirslag att fastställa resultat- och

balansräkningama samt att årets resultat balanseras i ny räkning,

Ståmman beslöt därefter att i enlighet med rtvisoremas ftirslag att bevilja
styrelsen ansvarsfrihet ftir verksamhetsär$ 114 2012 - 3 I i3 20! 3.

§ 9 Motioner frå,n medlemmarna.
Motion till fiireningen från Messor AB Eurolawyer som fiireträder Erling
Lövsjögård-Nilsson och Mirjam Lövsjögård-Nilsson gällande vägen vid Väsby

Cård. Se bilaga 4. Styrelsen ftireslår avslag, se bilaga 5' lngvar Blomqvist
informerade även om det arbete som har giorts på den angivna vägsträckan. Han

informerade också om att en minskning av vägbredden skulle innebåira en

ombyggnad, vilka konsekvenser det skulle ha ör de boende och en preliminär

kostnadsram. Leif söderström vädjade till Lövsjögård-Nilsson att inte driva detta

ärende vidare. En ytterligare fidga våcktes. Den gällde den lörsvunna vändplanen

innan den omniimnda vägsträckan. Tung trafik fär av den anledningen köra ner till
t-korsningen alternatiW golfuanans parkering {lir att vända. Styrelsen informerade

att det pågår en utredning hos Trafikverket gällande detta. Stämman röstade

dårefter och motionen avslogs-

§ l0 Styrelsensrapporterochftirslagrörande;
- Vägarbeten och kostnadsram 2013-14
- Kostnadsram gällande vägarbeten våren 2014

lngvar Blomqvist redogiorde fiir styrelsens örslag till vägarbeten 2013-14'
Synpunkt inkom gältande att Knektuddsviigen bör grusas även efter Knektens

backe. Synpunkt inkom även gällande att kurvstolpar på Nils Söderströms väg kir
repareras. Styrelsen åtog sig att beakta och om mojligt åtgar'da dessa synpunkter'

Stämman godkiinde därefter styrel§€ns ftrslag och de§s kostnadsram.

§ I I Ersättning till sryrelse och revisorer
Ett halvt basbelopp beslutades vid stämman 2009. Styrelsen föreslog att

ersättningen skall vara oftriindrad. Stlimman godkände den ofträndrade

ersättningen.

§ 12 Styrelsens ftirslagtill
- inkomst och utgiftsat
- disposition av fiirnyelsefond
- årsavgift samt betalningstid
- debiteringslängd

Stiimman godkände styrelsens brslag till inkomst och utgiftsstat.
Stämman godkände styrelsens ftirslag till disposition av ömyelsefond.
Stiimman godkinde styrelsens lörslag till Årsavgift dvs oörtindrat 1000:Jår, sista

betalningsdag 31fi 2Al3.. Styrelsen {öreslår att den nyligen styckade fastigheten

Å{



Ugglan l:22 (Väsbystrandsvägen 64) där l tomt styckas till 5, tillsvidare har

andelstal I tillsammans, fram till de styckade fastighetema är sålda'

Stämman godkände sryrelsens Rirslag till debiteringslängd. Dvs 202 fastigheter

med andelstal l. Total uttaxering 202 000 kr.

§ 13 Val av
- 2 ordinarie styrelseledamÖter pä2 är

- 3 suppleanter På I år
- 2 revisorer På I år

- 2 rcvisorssuPPleanter På I år
- Valberedning På I år

Till styrelseledatnöter valdes Magnus Gruvedahl och christina cruvedahl

Till suppleanter valdes Birgitta Andersson, Roger Gurenius och oscar Gardn

Till revisorer på valdes Per Sandberg och Lars Valldeby
Till revisorssuppleanter Anna Andersson Bodin och Lar§ Hallsten

Till valberedning kommer de tr€ ordfiiranden i respektive fiirening tillsammans att

agera. Sammankallande kommer att rotera i 3-års perioder' Ugglan är

sammankallande vid årsmötet 2014-

§ 14 Övriga frågor- 
Medlemsmatrikel efterlyses av medlemmar' En lisra med mailadresser

uppränades fiir utskick iv matrikel via e-mail. Medlemmar önskade att de kartor

såm finns vid respektive postlådeplats borde ftirnyas. Styrelsen lovade att

ombesörja detta.

§ 15 Plats där stiimmoprotokollet hålls tillgängligt
stiimmoprotokollet finns på ftircningens hemsida (u §u.r.asbystrand,sc) samt

skickas åven till respektive ordörande i ftireningama som i sin tur ansvarar ftir atl

protokollen sätts upp på ft,reningarnas an§lagstavlor-

§ 16 Mötets avslutande
Mötet avslutades och mötesordftrande claes Jugård tackade alla fur visat

intresse.
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