
Protokoll från Myggenäs Väg- och Samfällighetsförenings årsmöte 2008. 
 
Datum: 2008-05-06 
Tid: Kl. 19.00 
Plats: Sjöstugan, Almösund 
 
 
1. Mötets öppnande 
Föreningens ordförande Mårten Ohlsén hälsar alla välkomna och förklarar mötet 
öppnat. 
 
2. Godkännande av dagordning 
P. 10 Styrelsens förslag till inkomst/utgiftsstat samt godkännande av debiteringslängd 
justeras till Godkännande av styrelsens förslag till inkomst/utgiftsstat samt 
debiteringslängd. 
P.14c Övriga frågor läggs till. 
 
3. Val av mötesordförande 
Jan Björklund väljs. 
 
4. Val av mötessekreterare 
Stefan Lindqvist väljs. 
 
5. Val av två justeringsmän och tillika rösträknare 
Stig Mattsson och Erik Simonsson väljs. 
 
6. Styrelsens och revisorernas berättelser 
Jan Björklund läser upp verksamhetsberättelsen. 
Allan Axelsson redogör för resutat- och balansräkning. 
 
Frågor ställs om överskridande av buget för intern konsultation och telefonersättning 
samt fakturor avseende dessa. Styrelsen redogör för delegationsordning som 
medger omdisponering mellan konton inom budgetram. Allan Axelsson redogör för 
gjorda omdisponeringar. Nils Erik Kleven och Mårten Ohlsén redogör för sin 
fakturering och sitt extraordinära arbete med bl.a. förrättningsärenden. 
 
Bror Johansson läser upp revisionsberättelsen. Allan Axelsson kompletterar med 
uppgifter om föreningens skogskonto som saknades vid revisionstillfället. 
 
7. Ansvarsfrihet för styrelsen 
Björn Rudbäck menar att frågan om ansvarsfrihet gäller två styrelser då 
verksamhetsåret inte sammanfaller med styrelsens valperiod. Mötets mening är att 
frågan om ansvarsfrihet endast gäller avgående styrelse. 
Björn Rudbäck vill också att frågan om ansvarsfrihet ska ställas individuellt för varje 
styrelsemedlem. Mötet bifaller denna begäran. 
Efter rösträkning och handuppräckningar beviljas styrelsen ansvarsfrihet. 
 
 
 
 



8a. Framställan från styrelsen/inkomna motioner från medlemmar. 
8b. Styrelsens förslag till svar på motionerna.  
Motion nr. 1: 
Motionären Ronald Pettersson anhåller om att MVSF upprustar klätterställning på 
lekplatsen öster om Lärkvägen. 
Styrelsens förslag på svar: 
Frågan om övertagande av skötselansvaret av lekplatser och bollplanen föll ur 
förrättningsbeslutet från 2000-03-30. Orsaken var att Tjörns kommun inte uppfyllde 
sin del av avtalet under den tvååriga tidsfrist som förelåg. 
Skötselansvaret ligger därför fortfarande på Tjörns kommun. 
Det är naturligtvis mycket olyckligt att anläggningarna inte har någon tillsyn, i 
synnerhet då det är helt ovetande barn som kommer att drabbas vid en eventuell 
olycka. 
Styrelsen överlåter till mötet att besluta om föreningens medel skall användas till en 
tillfällig upprustning. 
 
Mötet avslår motionen. 
 
 
Motion nr. 2: 
Motionären anhåller om att Myggenäs väg-och samfällighetsföreningen skall dela ut 
informationsblad samt arrangera välkomstträffar för nyinflyttade. 
Styrelsens förslag på svar: 
Förslaget är bra! 
En förutsättning är dock att alla ägarbyten av fastigheter kommer till styrelsens 
kännedom. 
Ett bevakningsuppdrag som en aktiv sekreterare eller suppleant med fördel skulle 
kunna utföra. 
 
Mötet bifaller motionen. 
 
 
Motion nr. 3: 
Motionären Birgitta Wrede anhåller om att Myggenäs väg-och 
samfällighetsföreningen skall anlägga farthinder av motsvarande typ (tvättbräda) som 
finns vid bl.a. övergångsstället vid Statoil i Stenungsund på strategiska platser i 
Myggenäs området    
Styrelsens förslag på svar: 
Styrelsen tycker förslaget är bra. 
Kostnaden för varje hinder uppgår till ca 4000 kr. 
Inverkan på vinterväghållning och vägunderhållet påverkas i mycket liten omfattning. 
Andra nackdelar kommer dock att undersökas. 
Tilltänkta platser: 
Övergångssställe mgn C, övergångsställe Granitvägen, raksträcka tvärs Bengtes Lid, 
Raksträckan på nedre Fågelvägen samt på vardera ben av Mellbyvägen. 
Kostnad ca 25000 kr. 
 
Efter diskussion uppdrar mötet åt den nya styrelsen att undersöka saken i samråd 
med kommunens trafikinspektör. 
 



Motion nr. 4: 
Motionären anhåller om riktlinjer för privat röjning 
inom våra skog- och grönområden. 
 
Styrelsens förslag på svar: 
En motsvarande motion godkändes vid föregående årsstämma. 
Framtagandet av riktlinjer ligger med i revisionen av den befintliga skogsbruksplanen 
vilken är under arbete i samråd med markägaren, Skogssällskapet och styrelsen. 
 
9. Ersättning till styrelsen och revisorerna. 
I styrelsens förslag till inkomst/utgiftsstat för kommande verksamhetsår föreslås att 
147000 kr inkl. sociala avgifter avsätts för arvoden och kostnadsersättningar. 
 
Mötet bifaller förslaget. 
 
10. Godkännande av styrelsens förslag till inkomst/utgiftsstat samt debiteringslängd. 
Mötet godkänner styrelsens förslag samt debiteringslängden. 
 
11a. Val av styrelse. 
Valberedningen föreslår att följande väljs: 
Ronald Petersson 1 år 
Björn Rudbäck 1 år 
Angelica Axelsson 2 år 
Stefan Karlsson 2 år 
Stefan Lindqvist 2 år 
 
Mårten Ohlsén föreslår Lars Öfverström och Nils Erik Kleven som styrelseledamöter. 
Båda de föreslagna avböjer. 
 
Mötet bifaller valberedningens förslag. 
 
11b. Val av styrelseordförande. 
Ronald Petersson väljs till styrelseordförande. 
 
11c. Val av styrelsesuppleanter. 
Mattias Johnsson, Christer Johansson, Erik Rydberg, Allan Axelsson och Fredrik 
Lassen väljs till styrelsesuppleanter. 
 
12a. Val av revisorer. 
Agneta Simonsson och Bror Johansson väljs till revisorer. 
 
12b. Val av revisorssuppleanter. 
Birgitta Wrede och Orki Åsman väljs till revisorssuppleanter. 
 
13. Val av valberedning. 
Ulf Mattiasson, Svante Welin och Mats Söderlund väljs till valberedning. Ulf 
Mattiasson ska fungera som sammankallande. 
 
 
 



14. Framställan från styrelsen. 
a) Information ang. verksamheten i samarbetsorganisationen mellan väg-
samfällighetsföreningarna inom Tjörns kommun. 
Nils Erik Kleven berättar att man i samarbetsorganisationen diskuterat att bilda en 
intresseförening för att samarbeta i frågor rörande dagvattenanläggningar, inköp och 
upphandlingar samt att verka för ett kompetensutbyte mellan vägsamfällighets-
föreningarna. 
 
b) Proposition från styrelsen ang. regler för uppställning på allmänna 
parkeringsytor. 
Efter diskussion uppdrar mötet åt den nya styrelsen att undersöka i samråd med 
kommunen om MVSF förfogar över och kan belsuta om att hyra ut allmänna 
parkeringsytor. 
 
c) Övriga frågor. 
Fråga ställs om vilka instuktioner kommunens representant har i sitt arbete med  
vägsamfällighetsföreningarna. 
Kommunens representant berättar att hans uppdrag består i att bevaka kommunens 
intressen på bl.a. vägsamfällighetsföreningarnas årsmöten. 
 
Fråga ställs om slamsugning av dagvattenbrunnar. 
Nils Erik Kleven berättar att dessa inte är förrättade in i föreningens ansvarsområde 
och att diskussioner om detta förs med kommunen och i vägsamfällighets-
föreningarnas samarbetsorganisation. 
 
Fråga ställs om MVSF’s styrelsemötesprotokoll är offentliga. 
Efter diskussion framkommer att protokollen i vissa fall kan innehålla information som 
är känslig för enskilda föreningsmedlemmar. Medlemmarna i den nya styrelsen kan 
tänka sig att publicera valda delar av protokollen på föreningens hemsida i form av 
nyhetsbrev. 
 
Frågor ställs om underhåll av vägskyltar inom området samt skyltning av övergångs-
ställe och högerregel vid utfarten från Almö Livs. 
Mötet vill att styrelsen ser över detta under kommande verksamhetsår. 
 
Fråga ställs om arbetet med skogsplanen. 
Framkommer att denna är under utarbetning. 
 
Fråga ställs om strömförbrukning för gatubelysning och elavtalet med Fortum. 
Föreningen har ett ackordsavtal på strömförbrukningen baserat på en beräknad 
brinntid av 4000 timmar per år. De gamla kvicksilverlamporna byts också löpande ut 
mot energisnålare natriumlampor för att minska elkostnaden. Föreningens avtal med 
Fortum går ut den 30/5 och ska omförhandlas av den nya styrelsen. 
 
Önskemål om att de boende i området ska dämpa hastigheten på föreningens vägar 
framförs. 
 
Fråga ställs om fastprisavtalet (ca 300000 kr/år) med Myggenäs Gård för snöröjning, 
sandning och sandupptagning. 
Framkommer att avtalet nyligen förlängts med 2 år. 



15. Bestämmande av tid och plats för protokolljustering samt protokollets 
tillgänglighet. 
Beslutas att protokollet justeras på Rubinvägen 6 kl 18.00 den 18/5. 
Protokollet läggs ut på föreningens hemsida och finns tillgängligt på Tjörns Sparbank 
i Myggenäs. 
 
16. Mötets avslutande. 
Mötesordförande Jan Björklund tackar de närvarande för visat intresse och förklarar 
mötet avslutat. 
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