
Älvnäs vägförening 
(Älvnäs tomtägareförening)  
 
Protokoll 
Fört vid årsmöte 2010-03-18 
Plats: Närlundaskolans matsal 
Representation: 27 fastigheter     
 
Ordförande Hans Christiansen öppnade mötet 
 
1.   Mötets behöriga utlysande 
Mötet befanns vara utlyst i laga ordning. 
 
2.   Val av ordförande för mötet. 
Till mötets ordförande valdes Hans Christiansen 
 
3.    Val av sekreterare för mötet. 
Till mötets sekreterare valdes Erika Ribbhagen 
 
4.    Val av två justeringsmän för stämman. 
Till justeringsmän valdes: Åsa Korhonen och Sven Asplund 
 
5.    Fastställande av dagordning för stämman. 
Godkändes av stämman. 
 
6.    Fastställande av beslutsordning för stämman. 
Stämman beslöt att alla fastigheter hade en röst var. 
Beslut skall i första hand tas med acklamation, i andra hand med handuppräckning. 
 
7.    Styrelsens verksamhetsberättelse för 2009 
Stämman godkände styrelsens verksamhetsberättelse efter justering av revisor som skall vara 
Mats Kjellberg istället för Thomas Wahlberg. 
 
8.    Redovisning av det gångna årets ekonomiska utfall. 
Kassören Sten Svensson redogjorde för det ekonomiska utfallet för år 2009.  
 
Stämman ifrågasatte balansräkningen varpå styrelsen fick i uppdrag att gå tillbaka till 
revisionsbyrån för att få en korrekt redovisning av samtliga poster. Stämman beslutade att 
godkänna balansräkningen med förbehåll att Kjell Wallén och Lars Egenäs ska godkänna den 
uppdaterade versionen. Ny balansräkning ska presenteras inom 1 månad. Den korrekta 
balansräkningen kommer sedan att läggas ut på hemsidan. 
 
9.    Revisionsberättelse 
Revisionsberättelsen lästes upp av revisor Karl-Gunnar Hallgren. 
 
10.  Ansvarsfrihet för styrelsen. 
Årsmötet beviljade styrelsen ansvarsfrihet för år 2009 med förbehåll att räkenskaperna har 
kontrollerats av Kjell Wallén och Lars Egenäs. 
                   



11.  Styrelsens förslag till utgifts- och inkomststat samt debiteringslängd för 2010 
Kassören Sten Svensson presenterade styrelsens förslag samt föreslår att årsavgifterna förblir 
oförändrade, det vill säga 3500 kr för permanentboende, 1167 kr för sommarstugor samt 117 
kr för tomter. Stämman godkände förslaget. 
 
Inom ramen för budgeten uppkom frågor och diskussion huruvida underhåll av lekparken 
finns med under posten markunderhåll. En medlem informerade även om att det finns EU-
bestämmelser om hur en lekpark måste underhållas. Ordförande informerade om att det inte 
finns öronmärkta pengar till underhållet av lekparken men att om någon ser att det behövs 
göras åtgärder i parken kan man komma till styrelsen och begära pengar till det.  
 
12.  Inkomna motioner från medlemmarna. 
Inga motioner inkomna till årsmötet. 
  

  
13.  Val av styrelsemedlemmar för kommande perioder. 
Nya styrelsemedlemmar valdes enligt följande: 
 
Ledamot      2 år Sture Elmberger Omval 
Ledamot      2 år Erika Ribbhagen Nyval 
Suppleant    1 år Lillemor Fridström Omval 
Suppleant    1 år Susanne Åkers Nyval 
Suppleant    1 år Marzena Waligorska     Omval 
 
14.  Val av revisorer. 
Till revisorer valdes Karl-Gunnar Hallgren (omval) & Mats Kjellberg (omval) 
 
15.  Val av valberedning. 
Till valberedning valdes: 
 
Jonny Korhonen(sammankallande) 
Yvonne Månsson 
 
16.  Övriga frågor  
 
Styrelsen föreslår att den etableringsavgift som tas ut idag införs i stadgarna och att kostnaden 
årligen fastställs på samma sätt som årsavgiften. Stämman godkände förslaget. 
 
Styrelsen föreslår en 30-dagar betaltid för årsavgiften samt sedvanlig dröjsmålsränta. 
Stämman godkände förslaget. 
 
Fråga uppkom om det finns ett beslut på att det ska införas belysning i området. Det finns 
inget sådant beslut utan styrelsen fick på förra stämman i uppdrag att fortsätta utreda frågan 
samt att ta fram förslag på belysning och sätta upp en provsträcka. Styrelsen har tittat på olika 
alternativ såsom LED-belysning men arbetet fortsätter. Ordförande informerade om att 
ingenting kan genomföras utan ett stämmobeslut. 
 
Frågor kom upp gällande farthinder i området och styrelsen fick i uppdrag av stämman att ta 
fram förslag på hastighetsdämpande åtgärder. 
 



Ett hus till fåren efterfrågades till fårhagen invid lekparken. Styrelsen ska undersöka saken. 
 
Vad gäller markförsäljningen vid lilla busviken har Lantmäteriet godkänt med inte fastställt 
ärendet. Vägföreningen kommer att få 400 000 kr för marken. 
 
Eventuella synpunkter på snöröjningen kan lämnas till styrelsen. 
 
17.  Meddelande om plats där årsmötesprotokoll hålls tillgängligt. 
Mötesprotokoll från årsmöte ska anslås på anslagstavlor och på föreningens hemsida 
www.alvnas.se 
Dessutom finns protokollet hos sekreteraren Erika Ribbhagen, Sidensvansvägen 5c 
 
 
18.  Stämman avslutas 
Ordförande Hans Christiansen avslutade mötet och tackade för medlemmarnas medverkan. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Älvnäs den 21 mars 2010 
 
 
 
…………………………………….      …………………………………. 
Hans Christiansen   Erika Ribbhagen 
 
 
 
 
 
Justeras: 
 
 
 
……………………………………  ………………………………… 
Åsa Kohronen                         Sven Asplund 
 
 
 
 
 
 
 
        
 
  


