1

Rödeby vägars samfällighetsförening
(Rödeby vägförening)

Protokoll från extrastämma
Tid

2009-11-10 kl 18.30

Plats

Kommunalhuset Rödeby

Närvarande

Medlemmar i Rödeby vägars samfällighetsförening.
Registrering skedde genom utlagda listor där namn
fastighetsbeteckning och gatuadress angavs.
Se bilaga till protokoll

§1

Mötets öppnande
Ordföranden förklarade stämman öppen och hälsade alla
välkomna.
Konstaterades att stämman annonserats och utlysts på
korrekt sätt och att deltagarna registrerat sig på utlagda
listor.

§2

Dagordningen
Föredrogs och godkändes

§3

Val av 2 st justerare till dagens protokoll
Valdes Percy Greiff och Kenneth Abrahamsson
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$4

Presentation av styrelsens förslag
Styrelsen genom Sterne Johannesson och Stefan Lundin
gjorde som allmän information en presentation av
bakgrunden till ”Rödeby vägförenings” bildande och
ansvar.
Presenterades också hur andelssystemet är upplagt för olika
typer av fastigheter.
Slutligen informerades om statusen på vägarna samt förslag
på en grov åtgärdsplan för kommande år vad gäller
asfaltering. Uppskattade kostnader för detta presenterades .
Möjlighet gavs till frågor som besvarades.

$5

Styrelsen förslag till utdebitering presenterades = 400 kr per
(1) andelstal. och år att gälla from 1 januari 2010
Förslaget godkändes genom acklamation.

$6

Övriga frågor
Under övriga frågor som delvis besvarades och diskuterades
tidigare under mötet togs bl.a. följande upp
Fastighetsägaren Rödeby Östra 2:98 ifrågasatte
legitimiteten för mötet och statusen för ”Rödeby
vägförening”
Ordf. beskrev och förklarade detta.
Deltagare frågade om styrelsen arvodes storlek
Kassör besvarade detta.
Diskuterades om Idrottsföreningar skulle få reducerad
avgift.
Styrelsen får återkomma.
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Förslag framfördes om att snöröjnings entreprenör skulle ha
utrustning som samlar snö så att infarter ej blockeras vid
plogningsarbeten.
Noterades för undersökning av möjligheterna
Framfördes att bron över Silletorpsån är i dåligt skick.
Ansvarsfrågan kring detta diskuterades.
Noterades för undersökning.
Stefan Lundin redogjorde och gav information kring de
arbeten som vägverket genomför och planerar att
genomföra på väg 28 utanför Rödeby.
$7

Meddelades att protokollet kommer att göras tillgängligt på
”Rödeby vägförenings” webbsida www.rodebyvag.se.
samt anslås i Rödeby bibliotek.
Detta godkändes.

$8

Ordföranden förklarade mötet avslutat och tackade för visat
intresse.

Sterne Johannesson
Ordf.

Björn Andersson
Tfo Sekreterare

Justeras
Percy Greiff

Kenneth Abrahamsson

