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Fiireningsstiimma i Myggenf,s Viig & Samf?illighetsftirening
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Sjostugffi, Almosund, Tjorn

Miite:

I)atum/tid:

Plats:

Nlirvarande:

Styrelseno
ledamiiter
och
suppleanter

Revisorer

Repr.
fastigheter

Tjtirns
kommun

Befattning
Ordlorande
Sekreterare
Kassor
Ovriga ledamdter

Suppleanter

Ordinarie

Namn
Stefan Karlsson
Bjorn Rudbiick
Angdlica Axelsson
Ronald Peterson

Stefan Lindqvist

Inga nlrvarande

Inga niinrarande

Ansvarsomride
Skog, lekplatser, TVS

Vtigar, parkeringsplatser och
gronomriden
Belysning

29 medlemsfastigheter var representerade vid stiimman, se r0stl?ingd.

Ingen representant fran kommunen var niirvarande.

$1 Fii renin gsstlimm ans iippnande

Fdreningens ordforande Stefan Karlsson hiilsade alla vtilkomna och ftirklarade stiimman 6ppnad.

$2 Val av ordfiirande fiir stiimman

Stdimman utsfrg Jan Bjdrklund till ordforande vid stiimman.

s3 Val av sekreterare ftir stflmman

Stdimman uppdrog et Bjdrn Rudbiick att fiira protokoll vid stiimman.
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a)

$4 Upprilttande och godkiinnande av riistliingd

IJppriittades forteckning over ndrvarande medlemmar.

Steimman godktinde foneckningen som rostliingd.

ss Val av tvfl justeringsmiin tillika riistriiknare

Stiimman beslutade att Ann-Britt Akerteg och Sven-Inge Kristiansson jiimte ordforanden skulle
justera protokollet.

s6 Priivning av om stflmman blivit behiirigen sammankallad

S ekreteraren redovi sade kal I e I seflorfarandet.

Sttimman fiirklarades vara i behorig ordning sammankallad.

$7 Godkflnnande av dagordning

Sttimman go dkcinde forslaget till dagordning.

$8 Framliiggande av styrelsens och revisorernas beriittelser

Arsredovisningen ftir riikenskapsiret 2010 04 0l - 201 1 03 31 samt revisionsberiittelsen ftir samma
tid framlades (protokollsbilaga I respehive 2)

Myggends Viig & Samfall ig hetsfOrening
Org.nr. 853300-3938

Beslut om

faststiillelse av resultatriikning och balansriikning

dispositioner betrflffande liireningens vinst eller fiirlust enligt den faststiillda
balansriikningen

Stiimmanfaststiillde de i irsredovisningen intagna resultat- och balansriikningama ftir
riikenskapsiret 2010 04 0l - 2011 03 31.

b)

Stiimman beslutade i enlighet med styrelsens i drsredovisningen intagna ftrslag att tidigare
balanseradd vinstmedel627 199 kronor, nya andelar 68 867 ktonor, 6rets vinst 496 863 kronor,
tillsammans | 192 929 kronor, disponeras enligt ftiljande: Avsiittning till underhills- och
ftimyelsefond 400 000 kronor, i ny riikning tiverftirs 792 929 kronor.

ansvarsfrihet ltir styrelseledamiiter fiir riikenskapsiret 2010 04 01-201f 03 31
- styrelseledamiiter fiir perioden 2010 04 01-2010 05 10
- styrelseledamiiter fiir perioden 2010 05 10-2011 03 3f

c)

Justerin
,;',li:,Signaturer
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Framstlillningar frin styrelsen

Medlemsavgiften storlek fii r verksamhetsiret 20ll 12012

Medlemsavgiften uppgick verksamhetsiret 2006107 till2200 kr/andel, den htijdes
med engingsbelopp 300 kr jamte upprtikning med KPl-index 50 kr till 2 550
kr/andel verksamhetsiret 2007108. Anledningen till htijningen med 300 kr var ftir
aff tiicka ftireningens dkade kostnader for styrelsens uttag av konsultarvoden.
Medlemsavgiften ftir verksamhetsiren 2008109,2009110 och 2010/11 uppgick till
2 600 kr/andel.

Under verksamhetsiret hdjdes det totala andelstalet med l7 andelar till 517,4
andelar.

Styrelsen fiireslir att medlemsavgiften ftir verksamhetsiret 20Illl2 iir ofiiriindrat
2 600 kr/andel.

Stiimman beslutade i enlighet med styrelsens ftirslag.

Asfaltering av Miillbyviigen utanfiir bensinstationen

MallbyvAgen utanftir bensinstationen iir utsatt ftir stort slitage och iir i diligt skick.
Kostnaden ftir att liigga ny asfalt beriiknas till cirka 90 000 kr inkl. moms. Det iir
viktigt att detta arbete utftirs, di det iir mycket biltrafik pi denna viigstriicka.

Styrelsen ftireslir fiireningsstiimman att besluta om asfaltering av M?illbyviigen
utanftir bensinstationen. Kostnaden beriiknas till cirka 90 000 kr inkl. moms.

Stiimman beslutade i enlighet med styrelsens ftirslag.

Motioner frin medlemmarna och styrelsens yttrande med fiirslag till beslut

Motion ang. parkering pi skaftviigarnas vlindplaner

Motioniiren Ann-Britt Akerteg dnskar att ftireningen siitter upp regler ftir hur
parkering ffir ske med hiinsyn tagen till stikerheten, utryckningsfordon, postbilen,
renhillnings- och andra st<irre fordon.

Styrelsens ftirslag till svar: Styrelsen ftireslir att arsstiimman ger styrelsen i
uppdrag att skriftligen informera fastighets?igama om ridande ftirhillanden och
konsekvenserna av att fordon i fortsAttningen parkeras i viindzonen.

Motivering: Pi ftiniittningskartan fren 1968 framgflr att gatumarken liingst in pa
skaftviigarna iir markerade som viindplatser, vilket innebiir att parkering av fordon
egentligen inte fhr ske diir. Idag finns det dock inte nigon skyltning eller annan

Stiimman beviljade styrelseledam<iterna ftir respektive period ansvarsfrihet ftir ftirvaltningen av
ftireningen under rtikenskapsiret 2010 04 01 - 2011 03 31.

$10

a)

$ 11

a)

b)

Signaturer
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markering, som visar att det ar env'andzon. Styrelsen viidjar till medlemmamaatt
inte parkera sina bilar, sliipk?irror och husvagnar i viindzonen. Om parkering iindi
sker och postbilen inte kan viinda utan svirigheter blir konsekvensen att
brevlidorna fbr flyttas ut till huvudviigarna eller att posten ftr htimtas pi
postkontoret i Killekiin.

Stdmman beslutade i enlighet med styrelsens ftirslag.

b) Motion ang. isbildning och rinnande vatten pi Lodjursvligen

Motioniiren Kerstin Hansson m.fl. dnskar att dr?inering sker i skogssltinten ovanftir
Lodjursviigen 12 fiir att fiirhindra rinnande vatten och isbildning pi villatomterna
och pi Lodjursviigen.

Styrelsens fiirslag till svar: Styrelsen ftireslir irsstiimman att avstyrka motionen.

Motivering: Myggeniis Vtig- och Samf?illighetsftirening har atlratla sig efter vad
som faktiskt stir i anliiggningsbeslutet, d.v.s. att ansvara ftir att gr<inomridena sktits
om och att viigarna fungerar och awathras. Det finns inga bestiimmelser om
dagvattenanliiggningen i foniittningsunderlaget. I sidant fall giiller det ftir
viigftireningen att bara liigga ner pengar ph att htgarda saken om det bevisligen kan
anses gagnaviighillningen. I alla andra fall Ar det ett problem som de som har
vattensjuka tomter sjiilva far itgarda. Vatten som kommer frin naturmark iir inte
vtigftireningens ansvar. Det iir upp till varje fastighetsiigare att se till att ha driinerat
pi sin tomt, si att den inte skadas av vatten frin naturmark. Allt dagvatten frin
tomtmark ska driineras och ledas till kommunens dagvattenledningar. Det iir inte
tillitet att leda ut dagvatten pi angriinsande gata eller pi gang- och cykelviig.

Enligt Pascal Karlsson, teknisk chef pi Tjdms kommun, giiller ftiljande: Vid
exploateringen av ett omride si iir det exploatdren - i Myggentisomr8det Tjdrns
kommun - som miste ordna med en fungerande driinering/awattning av omridet.
De diken/ledningar som behd,vs ftir att uppriitthilla detta bdr ingi i den allmiinna
va-anliiggningen. Preliminiirt g<ir han bed<imningen att skritseln av diket i skogen
ovanftir gang- och cykelviigen, som gir ner till Almd Livs, btlr tas dver av
kommunen (TAB) och att diket riiknas som en del av den allmtinna va-
anltiggningen. Det ?ir kommunens ansvar aIt dagvattensystemet fungerar och att
itgtirda det niir det inte fungerar. Eftersom vissa fastigheter pi Renviigen drabbats

. av kiillarrlversviimning 2010, medan andra fastigheter i niiromridet inte har
drabbats pi samma siitt utreder kommunen om och vad kommunen beh<iver itgarda
for att minska risken ftir problem i framtiden. En tanke som kommunen utreder iir
attlaggaen ny dagvattenledning i gang- och cykelviigen i omridet.

Stiimman beslutade i enlighet med styrelsens ftirslag.

Ordforanden Justeri Justerin
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Motion ang. farthinder pfl gflng- och cykelvSigen vid Bjiirnvligen

Motioniirerna Sara och Martin Andersson dnskar att farthinder, s.k. suggor, siitts

upp pi gang- och cykelvtigen vid Bjdrnviigen.

Styrelsens fiirslag till svar: Styrelsen ftireslir &rsstiimman att bifalla motionen.

Stiimman beslutade i enlighet med styrelsens ftirslag.

Motion ang. asfaltering av strlingar pi Bflverstigen

Motioniirerna David och Linda Lygneris dnskar att asfaltering av "strdngar" sker

pi Biiverstigen mot deras tomt si att inte vatten rinner ner frin vtigen.

Styrelsens fiirslag till svar: Styrelsen ftireslir irsstiimman att bifalla motionen.

Stiimman beslutade i enlighet med styrelsens fiirslag.

Motion ang. anliiggande av ny trappa i Rddhakeviigens ftirliingning

Motioniiren Joachim Ekeblad tinskar att ft)reningen anliigger en ny trappa i

R<idhakeviigens ftirliingning.

Styrelsens liirslag till svar: Styrelsen ftireslir irssttimman att avstyrka motionen

med motiveringen att den nuvarande trappan har tillkommit pi privat initiativ och

har inte anlagts av ftireningen. Styrelsen anser inte att foreningen har nigot ansver

ftir trappan eller att det ankommer pi ftireningen att bekosta en ny trappa i enlighet

med motionen.

Stdmman beslutade i enlighet med styrelsens ftirslag.

Faststiillande av ersiittningar till styrelsen och revisorerna

c)

d)

e)

$12

$13

I styrelsens ftirslag till budget (utgifts- och inkomststat) ftir kommande verksamhetsir ftireslis att
160 000 kronor inklusive sociala avgifter avsiitts ftir arvoden och kostnadsersiittningar.

Stiimman beslutade att arvoden och kostnadserstittningar inklusive socialavgifter till styrelsen och
revisorer skall utgi med 160 600 kronor, att ftirdelas inom styrelsen och till revisorema pi det siitt
stvrelsen beslutar.

Framliiggande av styrelsens fiirslag till utgifts- och inkomststat samt

debiteringsliingd

Styrelsens ftirslag till utgifts- och inkomststat (protokollsbilaga I sidan t6) samt debiteringsliingd

framlades.

Signaturer
Ordforanden Justeringsman
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Beslut om godkiinnande av utgifts- och inkomststat samt debiteringsliingd

Stiimman beslutade att godkiinna styrelsens ftirslag till utgifts- och inkomststat samt
debiteringskingd.

Stiimmanfaststiillde utdebiteringen till 2 600 kronor per andel.

$ f5 Val av styrelseledamiiter och styrelseordfiirande

Vid ftireningsstiimman 2009 valdes Ronald Peterson och Bjcirn Rudbiick ftir tiden fram till slutet av
ordinarie ftireningsstiimma ir 2011.

Valberedningen ftireslog nedan angivna styrelseval ftir tiden fram till och med slutet av ordinarie
ftireningsstiimma er 2013 . Inga ytterligare ftirslag framftirdes.

Stiimman omvalde Bjdm Rudbtick som styrelseledamot ftir tiden fram till och med slutet av ordinarie
ftireningsstiimma Ar 2013. Den andra styrelseplatsen, som skulle viiljas, iir vakant.

Stdmman valde diirefter Stefan Karlsson till stwelsens ordftirande ftir tiden fram till och med slutet
av niista ordinarie ftireningsstiimma.

$ f6 Beslut om antalet styrelsesuppleanter

Enligt stadgama ska styrelsen best6 av fem ledamdter och2-5 suppleanter.

Stiimman beslutade att antalet styrelsesuppleanter skall vara fem stycken.

S 17 Val av styrelsesuppleanter

Valberedningen ftireslog nedan angivna suppleantval ftr tiden fram till och med slutet av niista
ordinarie ftireningsstiimma.

Stiimman valde Anna Axelsson (omval), Bjiim Leismyr (nyval), Mattias Johnsson (omval), Fredrik
Lassen (omval) och Johan Wahlstrdm (nyval) som styrelsesuppleanter fiir tiden fram till och med
slutet av n?ista ordinarie fiireningsstiimma.

S 18 Val av revisorer och revisorssuppleanter

Valberedningen ftireslog nedan angivna revisorsval ftir tiden fram till och med slutet av n?ista
ordinarie ftireningsstiimma.

Stiimman omvalde Agneta Simonsson och Jan Persson som revisorer fiir tiden fram till och med
slutet av niista ordinarie fiireningsstiimma.

Stdmman omvalde Birgitta Wrede och Orki Asman som revisorssuppleanter ftir tiden fram till och
med slutet av niista ordinarie ftireningsstiimma.

ran(]en usrerlngsman US

Signaturer 1t]
, '/3 7i
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Frflga om tillsiittande av valberedning

Ovriga frigor till styrelsen

Friga stlilldes om dikning liings Miillbyviigen

Dikning kommer att utftiras om styrelsen anser att behov fiireligger.

Friga stiilldes om tjiilskador runt dagvattenbrunn pi Renviigen

Styrelsen kommer att htgada skadoma.

Friga stiilldes om tjiilskador runt brunnslock pi gang- och cykelvtigen frin
Myggeniisskolan till "Slingebackeno'

Styrelsen kommer afi egarda skadorna.

Friga stiilldes om fotbollsplanens skick

Stefan Karlsson informerade om att det fortfarande iir kommunens ansvar.
Kommunen kommer att betala ut pengar till installation av elbelysning pi
fotbollsplanen under A$ 201I.

Friga stiilldes om skogsplanen ft)r omridet vid Turmalinviigen.

Stefan Karlsson informerade att awerkning och slyrdjning ftirst kommer att ske
utefter Myggeniisviigen ("Guppviigen).

Friga stiilldes om tippning av triidgirdsavfall

Bj<irn Rudbiick informerade om att det inte iir tilletet att tippa trtidgflrdsavfall i
grdnomridena. Nedskriipning i naturen kan medftira b<iter.

Friga stiilldes om arbetet vid pumpstationen

Stefan Karlsson informerade att Tjdms kommun griivt ftir att installera va ftir en
fasti ghet vid Sj <i stigsviigen.

Stiimman utsig till ledamdter i valberedningen Mats S<iderlund och Joachim Ekeblad med Mats
S<iderlund som sammankallande.

$20

a)

b)

c)

d)

e)

f)

s)

Signaturer
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h)

$21

Bror Johansson, Liirkvligen, framftirde sift tack till styrelsen ftir viil utftirt arbete.

Meddelande av tid och plats diir stlimmoprotokollet hills tillgiingligt

Stdimman beslutade att protokollet skall justeras pi Lodjursviigen 7, kl. 19.00 den24 maj 2011.
Protokollet hills tillgiingligt pn fiireningens hemsida www.tvstjorn.se och pi Tjdrns Sparbank i
Myggends fr.o.m. den 26 maj.

s22 Fii renin gsstiimmans avslutnin g

Ordftiranden tackade de ntirvarande ftir deltagande i ftireningsstiimman och ftirklarade den avslutad.

Justeras:

hrn"rT1^14fff $*#S
Ann-Britt Akeneg

s4
Sven-Inge Kristiansson

Vid protokollet:

in Rudbtick

Signaturer
Ordforanden


