
Brunns vägförening i samfältighet ' 
BYF

Org nr. ? 1?905-0385

tfstqholl PfdinariP år$möte 2018

Tisdagen den t3 m*rs 201g0 kL l.g:0$ . Loknl: Brrrnns skola matsalen

Närvaran de; zz medlemmar enligt nålrvarolista'

Mötetsöppnandc a -----L^i* ^^h me,lernmarnahälsadesvälkomna.
Mötet öppnades av ordforanden Lars Bennerheim och medlemmarnal

r.ratutäittot fanns utlagda fÖr påskrift'

Faststfl llonde av dagordning'
äata"a"- *tt dagJrdningen faststglldes'

Godkflnnand e st ullkallelse skctt i stadgeenlig tid'

Mötet fastslog att kalleläiiiia*-ot"t stett i staOgeenlig tid'

Val av ordförande cch sekreterare för årsmötet

T'l ordförande m,, a*"Juiåä*är* r* *ra"r"iitturra" Lars Benne*reim och t*r mötesselcreterre

föreslogs och valdes Kjell Jonson'

5 val av två iusterinesmå?.:;}ffi1#:f$äioura., Johan Blomkvist och Harald sjögren '
Till justeringsmäru 1

6 Styrelseng verksamhekberåttelse för201? och fnststållande-av.rcsultat. oeh balansråkning

vorruru"t*u"rattåliäri;ffi;;rl"t "äi-u"rtt"å*"i'"g201? 
bifogadeskallelsen'

Vägstatus 2fi17 bifogades kallelsen

Frågor / sYnPunkter ftån stännman:

f 
*iiffi ;;ffiffi ä'oqanH.epnre:1T.fi-:yJ:."#å:f#:iää

slutbesikming

;ffi#'J$::å:T':äTffi 'äilä"ffi 
ri**'o**on*'"*Tl;3J#;

darfor inte eig1d, vissa detoesrKmrngar oieY rxw 6w** ä-** observerats under byggtiden,
-d;-*t-från stä$man: uarienefli;f .9?11r.. finns indikationer atr kostraden fbr Bu'
;flffi ffi Jffi ffi :fi :r-._rr'g."Så:..;imx*g#:åff n**adenrbrBvF

[:ffi:ä?ffi;]äär"#tÄ';'" d;t * Rii srutbesikhins ej bestårmt'

Inga fler ffigor kom uPP'

v"rt artrtetsueåäerJti kunde härefter laggas trll handlingarna'

r Årsredovisningen med resultat-^*rt uumä*ing: Resultat minus 34 168kr '

nffga"g* z åg gzlb' lnga ffigor stålldes'

fusieOövisningen faststålldes av sti[nrman'

t 
åi1ää#äffåffi017 redovisades av Dennis Lind i revisorns ffinvaro'

Nåeon anledning till anmärkningar_ *"t r.rryil-r-i"äJäaingar etler bokföring fanns ej'

Ådt ,ootat pa , :fiäämäre, * ur*ää;;y täkni"g samt föreslår revisom att stvrelsen

ttri:*-ättåfrihet ft)r verksamhetsåret - se pkt 8'

Ståmmanbeslutadeharefterattläggarevisionsberåttelsentillhandlmgama

8 Anwarsfrihet för stYrelsen
pga jäv i aenna mäJä"äää*rro. Lars B_ennerheim ordförandeklubban till medlem på mötet inför

ståmmans beslut åå#;'ö"b$G u.i u"nit3u sryrelsen ansvarsfrihet.



9 Styrelsens fÖrslag till budget 20\.7' 
.

Mötet påpekade attäf-eäsmtgit sig in på budgetförsl4y'70!.lskall vara 2018'

Dennis Lind rerOovlaÄ t"åg"iö*fue"t''6oåguå" t"do"i* intakter på totalt ca ?83 0001r och

kostrader frcc 2437 000tn'

Budgetenföreslfoöwigtunderåållpå19J0000idärstörstådelpostenberäknasbliBVFsandelav
återsrållande *h;;;gs; * cäoh g*tor.u m fl efter kommunens El- och vA-arbeten som ännu

inte frrdigstäl1a. Btiiffi dfiför ännu inte s[någon ekonomisk redovisning / sammanståilrning som

visar fo6ingens andel av kostnaderna' Se vidare pkt 6'

Synpunkter ffn motet: ( S = svar från BVF/vågfogden)' .:
r Den asfaltbebgå ytan förefaller för smal och kanterna mot diket är " qiukd'

S:bredden skall vara 32m'
. Manharir#;pi;;J utanförvägkanternavägbananslarllebehövamarkeras med kåppar'

c Skador finns redan i dennylagda asfaltsbelåggningen-

s: viigfogden n* urrJ", rråod-påtalat r*ii""äpä""oen som observerats till kommunen och BVF

kommerattMvafbllåagdgmantiefterallabristersomnoterats.Vägfogdeninforrreraratthan
mn ent epreäens börj; [.a* tjoctao gruslager ochtjockare asålt.

Ingaöwigafrågorstillldesianslutningtillbudgefedovisningensomgodkilndes.

10 Arvode och övrig ersåttning till styrelse och revisorer 1"5 x basbelopp'

Stämman bestude enligt styrelsens förslag irubriken

llFörslagtiltutdebitering20lS(år-201?'1rndets1598:-):oförändrad
Summan beshh;äl?Aff" rtyt"fsens iörslag till oftirändrad utdebitering fÖr 2018'

12 Vid årsmötet skall fÖliande funktioner välias:

ordförande p^zi 
-*-'---- 

Nu"äande Lars Bennerheim säller upp till omval

Ledamot/Vägfogdepäzftr-.)t*PerolofFransson..|t--
Ledamot/sekret enre pL2 Lr -- !t - Clas Göran Kaselli är sjuh osäkert hur länge'

lst suppleant på 1år -n, -- Hans Nordberg ställer upp till omval

lstrevisorPå 1år

lst revisorsuPPleant På 1år

valnämndens / IJlf Mårtpnsson / förslag presenteras på årsmötet:

Lars Bennerheim ( ordförande ) omval 2år

Per Olof Franson iledumotlVägfogde) omval2 år

Kieil Jonson ( ledamot/sekreterare) omvalZår'

Suppleant f ar. VufUeteetfu"o naiein'et CIrslag. Ingor frivillig anmälde sig på mötet'

Hittillsvarande ,*ppil;Hä Nordbeig öreslås väljas *n ordinarie ledamot.

(Ledamoten cr* äti*n imuili lakut sjikl ftireslås tills vidare ta suppleantposten)

RevisorHans Ramström omval I år

Reviscrssuppleant Am-Sofie Rams8öm omval 1 år

Stiimman biftll valniimndens förslag till ledamöter' suppleanter och revisorer '

obs. Mötet uura" Äiumlä-ri"rilooJr paä ar *"r rran har fortfarande 1år kvar på mandatet fränzol7

och tar över som sekreterare 1år pga hittillsvarande sekreterare clas Göran Kasellis sjukdom'

13 Val av ledamöter till valnåmnden
Till valnämnd fbreslogs och valdes (omval):

Ulf Mårtensson (sammankaltande), Tommy WesteÖerg'

14 Farthindrande åtgårder (vågbulor mm)

vågfogden: pa ca e-ru;s; oniåo"t har iler gupp Tqgts 'tan 
kostnad ör BVF efter ombyggnaderna

ä"fbåNegpatrarvaritförhö9 ochsänkts:a"tpap."I*|" ,-q r{-^ -a1-^- ^**a"taaaaanraa
Vill medlemmarna U get *16 tnfsfoivstyrelsen Åå fOrstag på gq. t k* styrelsen montera

n'ttU*u go**ig*pp Ai, 
"ä,r*ata"ti"gsieriod 

- gäller förstås BVFs alla vägar'



15 Motioner
3 motioner har kommit in:

ö p*oi"gsprot; ; @hdenbacken). Motionärer Inger och Harald sjögren

(l VagstytliaOentaoten. Motionäer Inger och Harald Sjögren

c) Förffigan "*;;;tifive.r 
moro:nägsaval. MotionårFladenvägens samfilllighetsförening'

Styrelsen trar genom valfogden bewapimotionerna (fanns utlagda på mötet).

Motion a) ang gasparkCringsplatser,olovfig parfering pa vagpgn samt hindrande av värdning vid m 6

Styrelsens svar,p-rföftutäF;; via iansform;orn ochmittemot Fladenhöjdens intu'
D"nna del av motionen fö'reslås bifallas'

Angående olovlig 
""ft 

ii"O*tAt parkering-ha flera lap'pningar gfbrts utan påtagligl resultat'

Här ftirestås uo rtyt"ir* fat i ;pidrag att-finna lösningar på problemen' Bevakas'

Denna del av motionen föreslås alt anse som besvarad'

MotionensdetomP-skyltningbifallesavstårnmanenligtstyrelsenssvar.

Motion b) Motionären frreslår att skylten "Fladenkroken'" flyttas pga felkÖrningar '

gty'esens sva{r rur"*får-utt utyr"ft"n 
-fr, 

i d;A"g * se tiil.ätt påttemet löses så att skytten hamnar på

södra sidan o* muA"nuu"t"ii. ist ytt"o ar inte elfs egendom)' Motionen förslås bifallas'

Motionen bifalles aY stiisman'

Motion c) Fladenvägeru samfrllighet önskr ingå i BVF:s snöröiningsavlal pga höga kostnader ör

snöröjningen pe nr"ä"*åi6"" isfaftvag från Fladenvagen till flery nya fastiehete4' Nåry.uu

fastighetsägarnu n* n#*åe pa sgmmut" Man hä egna avtal fdr sin snörÖjning och berättade att

de anlitar sarnma ,nOåiningr*i"ptenO. to* gVF. Fastighetsagarna på!9k* at man betalar sanrma

årsavgift *oo, o*igu å.äitnoäur i sVF och därför borde kunna ingå i BVF:s aval'

Stvrelsens svar: fOi att Jen nya skaftvågen Fladenhöjden tku f*ry ingå i Bfunns VågfÖrenings

samfrllighet krävs 
"o 

fuot aåtifO,"Attoi"g . Dessutom skall vissa krav på vägens beskaffenhet vara

uppfytlda. n*.o fouro-i"Ao.oi.as i kortlret i styrtlsens motionssvar' Styrelsen anser att vägen inte

uppfyller dessa krav och kan bland annat 
-iAifO. 

inte tas in i Brunns Vägförening' Årsavgiften man

betalar går till drtft 
".h 

underhåll av bland andra Fladenvågen som ansluter till Fladenhöjden'

Styrelsen frreslår at motionen avslås'

Stlamman bifaller styrelsens förslag'

16 Informstion om kommunalt fårdigstållande av Gamls Brunnsvågetr m I-l' -
Entreprenaden a, aonoäå-r.r* och Jtutuesitctigaa och $uldalum 

intela*stallt. Den skulle egentligen

varit klar hösten 2017 men slutdatum har hela tiden skjutits fram'

Synpunlrter från stämman ( se vidare pkt 6,9,14): 
-L----^,2^^^,/ri-^.- är

o TomrörniAr"*ir*rWarsvagharhamnatför högtenligtobservationer(liggeröver

dikesbotten)-
r Nya elserviser skall dras upp vid befrntlig mxarskåp'

. Övergångsstålle och bätfie passage överlknasvägenbör.ordnas till busshpl Gamla

e**rnag";il; fr;;d aft dVF dnt kt* oJh fOtsOk r påverka kommunenirafilverket'

r Ris liggerivm utefter vägarna efter entreprenaden - påtalasöevakas

l? Övriga fr$gor
Fagerbovägens sgatus: vägfogdens besked: sista delen och delen vid brevlådorna planeras att schalitas

ur och fröättta".-'st,n;6;ävantar och awaktm mbeten med fiber och elserviser

lsBestutomtidochplatslörprotokolljyteringochl|essti|$}snsnet.förm€dleqmtrns.
Mötet bestutad" ;;;"iåil ;k" r"å:"rt*uiocU fnnas tifigängtigt pe. 

-ansl^ägstavlo.r 
vid båtklubben

ochLövhamrasenast2?marssamtsnarastdärefterpåfÖreningensinfosidapåwww.ingaro.com

19 Möt€t avslutas.
Mötesordförandentackademedtemmarnaötuppmärlsamhetenochförklaradeårsmötetavslutat.

Ingarö 2017-A3-72

Vid protokollet
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q<s{L* Lars Ben$erhei
Mötesardförand

Sjögren
Justeras: Johan Blo


