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Plats

Rödeby kommunalhus
Närvarande Se närvaroförteckning

(bilaga 1)

Årsstämmans öppnande
Ordförande för Rödeby vägars samfällighet Stefan Lundin hälsade
samtliga närvarande välkomna och förklarade årsstämman öppnad.
Konstaterades att mötet annonserats och utlysts på korrekt sätt och att
deltagarna registrerat sig på utlagda listor.
Dagordningen föredrogs och godkändes. (bilaga 2)
$1

Val av ordförande för årsstämman
Till ordförande för årsstämman valdes Sterne Johannesson

$2

Val av sekreterare för årsstämman
Till sekreterare för årsstämman valdes Björn Andersson

$3

Val av två justeringsmän
Till justeringsmän valdes Erland Olsson Mossvägen 1 och Jan
Storberg Syrenvägen 2

$4

Styrelsens och revisorernas berättelser
Verksamheten och den ekonomiska situationen framgår av
förvaltningsberättelsen för verksamhetsåret 2012 som distribuerats ut
inför årsmötet. (bilaga 3)
Denna föredrogs av ordföranden för stämman Sterne Johannesson
Revisorernas berättelse föredrogs av Bertil Corneliusson och
godkändes. (bilaga 4)

$5

Ansvarsfrihet för styrelsen
Stämman beviljade styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2012.

$6

Framställningar från styrelsen eller motioner från medlemmar
Framställan framfördes från styrelsen för Rödeby vägförening via
Stefan Lundin att andelsavgiften from verksamhetsåret 2014 höjes till
500 kronor per andel. (bilaga 5)
Förslaget godkändes av stämman.
Avgiften from verksamhetsåret 2014 är därmed 500 kronor per andel.

$7

Ersättning till styrelsen och revisorer
Revisorerna fick vid förra årsstämman 2012 uppdraget att se över
ersättningarna.
Förslaget presenterades och innebar en höjning från tidigare totalt
41000 kronor till totalt 48000 kronor till styrelse och revisorer, d.v.s.
en ökning med 7000 kronor.
Fördelningen mellan de olika styrelsebefattningarna lämnades till
styrelsen att besluta internt.
Sammanträdesersättning enligt Karlskronas kommuns normer.
Bilersättning enligt statliga normer.
Förslaget godkändes av årsstämman.

$8

Styrelsens förslag till utgifts och inkomststat samt
debiteringslängd
Beslutades att godkänna styrelsens förslag till budget,
inkomst/utgiftsstat för Rödeby vägars samfällighet samt
debiteringslängd för 2013 innefattande 1406 andelar.
(bilaga 6)

$9

Val av styrelse, ledamöter och suppleanter
Valberedningens förslag
Björn Andersson
Christina Stamblad

omval ledamot 2 år
nyval ledamot 2 år

Ulla Thurbin omval suppleant 1 år
Magnus Wahlbom
omval suppleant 1 år
Sven-Erik Faming
omval suppleant 1 år

Beslutades välja ordinarie ledamöter och suppleanter enligt
valberedningens förslag.
Kvarstående ledamöter med 1 år kvar
Stefan Lundin ordförande
Tony Ramberg
Christer Schertell

$ 10

Val av revisorer och suppleanter
Valberedningens förslag
Per-Axel Fridolfsson
Sterne Johannesson

omval revisor 2 år
omval revisorssuppleant 2 år

Beslutades välja ordinarie revisor och suppleant enligt
valberedningens förslag.
Kvarstående med 1 år kvar
Bertil Corneliusson
revisor
Siv Holmberg
revisorssuppleant

$ 11

Val av valberedning
Beslutades att till valberedning för 1 år välja
Ingegerd Holm
Percy Greiff
Kenneth Abrahamsson

$ 12

Sammankallande

Styrelsens redovisning av ändrade andelstal.
Andelstalet för föreningen enligt debiteringslängd fastställdes till 1406
st. och 1 andel per fastighet.

$ 13

Övriga frågor
Frågor ställdes från deltagare på mötet och information gavs i vissa
aktuella frågor.
Nedan redovisas dessa.
Kestorpsvägen
Ökat slitage på Kestorpsvägen och ökade kostnader för snöröjning
p.g.a. utförda arbeten, vem bär kostnaden?
Stefan Lundin svarade att diskussioner skulle ske med trafikverket.
Rödeby vägförenings bil med logo
En deltagare ställde fråga om denna bil och dess syfte?
Stefan Lundin informerade om att bilen används av Hans Salmi som
via AMS Fas 3 projekt anställts temporärt för att utföra diverse
arbeten med trafikskyltar, röjning, rensning och andra lämpliga
arbeten som tidigare lagts ut på entreprenad. Kostnaderna och
besparingarna redovisades kortfattat.
Hastighetsbegränsning Kemivägen
Vad händer med de diskuterade åtgärderna?

Stefan Lundin informerade att betonggrisar införskaffats och kommer
att placeras ut i vår så snart detta är möjligt efter sopning av gatan.

Informerades också om föreslagna men ej beslutade
hastighetsbegränsningar i tätorter i Karlskrona kommun som skickats
ut på remiss från kommunen.
Förslaget innebär i kort för Rödebys del, att på alla villa- gator blir
hastigheten 30 km/tim och på genomfartsgator 40 km/tim.
Efterlevnad av hastighetsbegränsningar
Efterlevnaden av hastighetsgränser diskuterades samt för o nackdelar
med den lägre föreslagna hastigheten 30km/tim Fråga ställdes om
polisen utfört någon kontroll av hastigheten 30km/tim på Kemivägen?
Stefan Lundin svarade att trots kontakt med polisen hade någon
kontroll ännu ej skett
Vilka är fortkörarna? Enligt en mötesdeltagare ofta boende i området
varför dialog med grannar kanske viktigare än kontroller.
.
Stationsvägen
Trafiksituationen på Stationsvägen diskuterades.
Stefan Lundin informerade att Rödeby vägförening på olika sätt
påtalat för kommunen att åtgärder måste vidtagas, bl.a en separat gång
och cykelbana.
Styrelsen kommer att prioritera detta ärende i kontakterna med
kommunen.
Mörtövägen
Bättre belysning efterfrågas vilket noterades.
Snöröjningen
Framfördes från deltagare att snöröjningen fungerat i stort sett bra
under den gångna vintern.
Önskemål att snöröjnings entreprenören skaffar en plog med klaff som
kan manövreras så att snön fångas upp framför infarter och släppes till
sidan när infarten passerats.
En postbrevlåda på Mörtövägen har regelbundet blockerats vid
snöröjningen under vintern.
Styrelsen kommer att ta upp synpunkterna med vår entreprenör.

$ 14

Meddelande av plats där årsmötesprotokollet hålls tillgängligt
Protokollet kommer att göras tillgängligt senast den 15/4 2013 på
Rödeby vägförenings hemsida www.rodebyvag.se samt anslås i
Rödeby bibliotek.

$ 15

Årsmötets avslutning
Ordföranden för årsstämman Sterne Johannesson överlämnade till
samfällighets ordförande som tackade samtliga närvarande för visat
intresse.
Sterne Johannesson blev avtackad efter ett väl genomfört uppdrag.
Styrelsen avtackade Göran Karlsson som avgår ifrån styrelsen efter att
varit med ifrån starten och skötte samhällighetens ekonomi på ett
förtjänstfullt sätt.
Ordföranden förklarade årsmötet avslutat.
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