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DatuD/tid:

Plats:

Nervarande:

Styrelsen,
ledamiiter
och
suppleanter

Befattning Namn
Ordliirande Stefan Karlsson
Vice odtitmnde Helena Johansson
Seheterare Bjitm Rudbeck
Kassdr Johan Wa}lstrdnr
Orriga ledamdter Bjitm Wat strdm

Suppleanter Olof Sjttberg

Revisorer

Repr.
fastigheter

$r

Ordinarie

Britt-Marie Magnusson

Agneta Simonsson

Ett 25-tal medlemsfastigheter var representerade vid stiirnrnan, se riistlangd.

Fdreoitrgsstlmmaos lippoatrde

Ftireningens ordliirande Stefan Karlsson h?ilsade alla viilkomna och brklarade st:irnman dppnad-

s2 Val av ordfdrande filr stiimman

Stiimman alsdg Jarr Johansson, som 6r ordfiirande i KellekAm Vagfiirening, till ordftirande vid
sttlmman.

$3 Val aY sekreterare ftir stimman

Styrelsen uppdrog ftt Bjdm Rudback att ftha protokoll vid stiimman, vilket bejakades av staimman.

Enligt 50 $ 2 stycket lagen (1973:1150) om ftirvaltning av samfiilligheter skall genom styrelsens
fbrsorg ftiras protokoll iiver beslut som fattas pa fiireningsstamman.

s4 Uppriittande och godk{nnande av riistlingd

Upprafiades liirteckning dvern?irvarande medlemmar.

Stiimuan godkii tde ldrteckningen som rdstliingd (protokollsbilaga 1).

Fdrelingsstiimma i Myggeniis Vig- & Samfillighetsliirening
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Sjatstugan, Almdsund, Tjttm
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Val rv tue justeringsmiin tillika riistriiknare

Stdmman beslutade att Sdren Kdstiansson och Ro)'ne Alnegren jfunte ordldranden skulle justera
Drotokollet.

s6 Priivning av om stemman blivit behdrigen sammankallad

S€kreteraren redovisade kallelseft irfarandet.

Stiimman frirklarudes vara i behiirig ordning sammankallad.

$7 Codk:innande av dagordning

Stdmmsn godkande kallelsen och fiirslaget till dagordning (protokollsbilaga 2).

$8 Framl5ggande av styrielsens och revisorernas berittelser

Arsredovisningen ftir rAkenskapseret 2014-04-01 - 2015-03-31 samt revisionsberiittelsen ftir sarnma
tid liamlades (protokollsbilaga 3 respektive 4).

Stiimman beslurqde atl ersredovisningen skulle anses vara lijredngen i sin helhet, di den varit
tillganglig fttr medlemmama sedan den 5 maj 2015 pa'Ijitms Sparbalks lokalkontor i Myggeniis, pA
ftireningens hemsida och utskickad pA mejl till de medlemmar, som fainrnat sin mejladress till
stTelsen.

Revisom Agneta Simonsson lilredrog revisionsberattelsen.

se
a)

Beslut om

faststellelse av resultatriikning och balansrdkning

Stimman faslstdllde de i ar$edovisningen intagna resultat- och balansrzikningama lbr
rakenskapsAret 2014-04-01 - 2015-03-31.

dispositioner betriffande fiireningens vinst eller fiirlust enligt den faststiillda
balansrikningen

Stiimman beslatade l enlighet med stlrelsens i Arsredovisningen intagna fitrslag att tidjgarc
balanserade vinstmedel, I 662 526 kronor, nya andelar 7 439 konor och erets vinst 366 245 kronor,
tillsammans 2 036 210 kronor, disponeras enlig ftiljande: I ny r:ikning iiverftirs 2 036 210 kronor.

c) ansvrrsfrihetfiirstyrelseledamiilerfiirrikenskapsaret
2014-04-01 - 2015-03-31
- styrelseledamiiter frr perioden 2014-0,1-0f - 2014-05-20
- sryrelseledamiiter ftir perioden 2014-05-20 - 2015-03-31

Stdmman beviljade sryrclseledamiitema liir respektive period ansvarsfrihet liir liirvaltningen av
fiireninsen under r:ikenskaDsaret 20 l4-04-01 - 20 I 5-03-3 I .

b)
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$ l0 tr'rrmstiillningar frin styrelsen

a) Upprustning och asfaltering av Algvigen samt Jirv-, Bitver-, Utter-' Merd-'
Hare-, Ekorr-, Igelkott-, lller- och Hermelinstigarna

Bakgrund: Algvdgen samt Jzirv-, Baver-, Utter-, M6rd-, Hare-, EkoII-, Igelkott-, Iller- och
Hermelinstigarna ?L i stort behov av upprustning. Arbetena pa vrgama kan pabdrjas tidigast under
juni menad. Beslut om upprustning ska ffirst tas pA ldreningsstitnrnan och &irefter ska flra veckor
96, innan beslutel vunnit laga kraft (ifr 53 $ lagen (1973:1150) lagen om ltirvaltning av
samfiilligheter). Offerter kommer dock att tas in i sA god tid att arbetena ska kurna utffiras under
so[lmaren,

Styr€lsen liireslir liireningsst?imman att besluta om upprustning och asfaltering av Algvligen samt
Jzha-, Bever-, Utter-, Mird-, Hare-, Ekon-, lgelkott-, Iller- och Hermelinstigama.

Kostnadema Iiir upprustning och asfaltering av dessa stickvagar bediknas till cirka 322 000 kr
inklusive moms.

Stiimman beslatade i enlighet med stlrelsens ltirslag.

b) Upprustnitrg och asfalteiing av gc-viigen mellan Jirvstigen och Igelkottstigen

Bakgrund: Gdng- och cykelvagen mellan Jiirvstigen och lgelkottstigen iir i stort bebov av
upprustning. Arbetena pi gc-viigen kan pabijdas tidigast underjuni manad. Beslut om upprustning
ska fiirst tas pe ftjreningsstiimman och dztefter ska fi.ra veckor gi, innan beslutet !,unnit laga kaft (fr
53 $ lagen (1973:1150) lagen om fiirvaltning av samftilligheter). Offerter kommer dock att tas in i sa
god tid aft arbetena ska kunna utftiras under sommaren.

Slyrelsen liiresHr ftireningsst:imman att besluta om upprustning och asfaltering av gang- och
cykelvagen mellan Jiirvstig€n och lgelkodstigen.

Kostnadema liir upprustning och asfaltering av gc-vagen mellan Jzirvstigen och Igelkottstigen
beriiknas till cirka 175 000 kr inklusive moms.

Stiimman beslata.le i enlighet med sty,relsens ftirslag.

c) Upprustning och asfaltering av tuA besiiksparkeringar utmed Millb]ryiigen

Bakgrutrd: De tva besttkspa*edngama utmed Mallb).vagen, belagna mellan Utterstigen och
Mardstigen respektive mellan Ekonstigen och lgelkottstigen, iir i stort behov av upprustning.
Arbetena pe besdksparkeringama kan pabatrjas tidigast underjui rnanad. Beslut om upprustning ska
fiirst tas pe ffireningsst:imman och &irefter ska fyra veckor 96, irman beslutet vltnnit laga kaft (ft 53
$ lagen (1973:1150) lagen om ibrvaltning av sam{iilligheter). Offerter kornmer dock att tas in i sA god
tid aft arbetena ska kunna utlliras under sommaren.

Styrelsen fiiresHr fiireningsstiimman att besluta om upprustning och asfaltering av tva
besdksparkeringar utmed Mallb,.r'iigen, belagna mellan Utterstigen och Mardstigen respektive mellan
Bkorrstigen och lgelkottstigen.

Kostnadema itir upprustning och asfaltering av dessa bes6ksparkeringar bereknas till cirka 105 000
k inklusive moms.

Stdmmdn besluta.le i enlighet med styrelsens ftirslag.
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d) Anliiggalde av glng- och cykelvig pe Figelviigetr, delar av Myggenesviigen
och pi Mrillb)ryrigen

Bakgrund: Styrelsen lir irligen frigor om varlbr det bara finns hottoarer utefter Myggenasvagen.
Styrelsen har anammal detta och undeNdkt mdjligheten att i vagbanan n:irmast stickvagama med
kralliga vita streck dta ut en g6ng- och cykelbana med 1,2-1,5 meters bredd. SAdan ging- och
cykelvag finns redan t.ex. utmed infarten till Almitsund. Anlaggande av ging- och cykelvdg med{iir
att vegbanan blir smalare. Styrelsens fiirhoppning ar att detta kommer aft mediiira att bilistema
siinker hastigheten tili den inom MyggenAs gdllande hastigheten 30 knttim.

Styrelsen fiireslir fiireningsstZimman att besluta om att gang- och cykelveg med 1,2-1,5 meters
bredd anlliggs med kraftiga vita linjer,

dgb tings Myggenasvagen fr6n vdgko$niugen vid t€nnisstugan fram till trottoaren vid
DiamantvAgen,
lbb tings Myggen:isvagen iian vagkomningen ovanfbr B?imstensveg€n upp till trottoaren vid
Manstensvagen,
dgb langs Fagelvagen pe sdckvegssidan ftfu viigkorsningen vid tennisstugan till Gulsparwzigen,
dqb langs Miillbyv?igen pa stickvagssidan fram till hottoarema vid Forsan ingshemmet.

BerAloade kostnader liir anleggande av gang- och cykelv?ig utefter matarviigama ftirdelar sig enligt
liiljande:

- l?ings MyggenasvAgen fr6n viigkorsningen vid tennisstugan ftarn till fottoa.en vid Diamadvagen
till cirka 6 500 kr inklusive moms.

- langs Myggenzisvagen fr6n vZigkorsningen ovanftir Bzimstensvagen upp till trottoaren vid
Manstensv:igen till cirka 9 000 kr inklusive moms.

- liings Fagelvagen pd stickviigssidan iian vZigkorsningen vid tennisstugar till Gulsparwagen cirka
24 500 kr inklusive moms.

- lzings Mallb)"/iigen pi stickvilgssidan fram till trottoarcma vid Fiirsamlingshemmet till cirka
44 500 kr inklusive moms.

De sammanlagda beriiknade kostnadema uppg6x till cirka 84 500 k inklusive moms.

Sttimman beslutade i enlighet med strelsens liirslag.

Motioner frin medlemmarna och styrelsens yttrande med fdrslag till beslut

Motioo ang. 6kad tr&fik ger simre miljit, tikat buller och storre olycksrisker

Motionzirema Rolf och Orvokki Asman anser att planerad bebyggelse i anslutning ti vefi omrade
ba fastigheten 'Ijttm Myggenas 1:8, sqaelsens anmztkning) kan 6rorsaka stora olegenheter litr
boende inom omrAdet och att de darfdr ska halhs informerade. Om antalet hus som ska anslutas
itverstiger ett hus btir alla inom omradet li vara med och tycka 1i11. I motionen h?invisas till
diskussionema om anslutning av vag iiver Myggen:isomradet i sanband med att villoma pi
"Grliddhyllan" uppfdrdes. Motionlirema dnskar besked om hur process€n lii. att godkiinna eller avsl6
anslutning av nya hus gir till idag samt om varje nytt hus ma$e betala en engfurgsavgift och irlig
viigavgift. Se Bilaea 2 till irsredovisningen.

St),relsens )th"nde: Enligt lag har en fastighet rett att lE tillgAng till behdvliga vzigar som ligger
ulanldr sitt omrade.

Styrelsen har efler ftirftagan om marklov fi,ian Samhiillsbyggnads-ftirvaltningen (SBF) svarat att
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styrels€n inte har nagn inviindningar emot att SBF beviljar marklov p6 fastigheten Myggeniis l:8 lbr
anleggande av vag med anslutning till Seryentinviigen. Sarnhlillsbyggnadsn:irnnden (SBN) har
godkant ett fttrhandsbesked om uppliimnde av ett enfamiljshus. St Telsen ansag inte att ftagan hade
sadan omfattning att samtliga medlemmar i fiireningen skulle hiiras innan stlrelsen besvarade
ftirfregan. Stlrelsen utgick ifi6n att kommunen informerade de nzirmast befihda fastighetsegam4
vilket ocksa har skett.

St1'relsen har enligt ridande praxis fttr vagfitreningar tilffat dverenskommelse om andelstal med
iigama Thomas och Margareta Hagberg, angaende fastigheten 'Ijom Myggends l:8. De har betalt in
medlemsavgiften 3 000 kr ftjr 2014115 avseende en andel (- en villafastighet) och dzirutdver inbetalt
fastighetens andel i liireningens behdllna lbrmdgenhet med 7 439 kr eller sammanlagt 10 439 kr.
Overenskommelsen har godkiints av LantmAteriet och har inftirts i fastighetsregistret 2014-08-26.
Fastigheten 'ljitm Myggenas l:8 har seledes del i gemensamhetsanlaggningen 'ljijm Myggenas ga:2.

Styr€lsen har even triiffat a'v,tal med fastighetsagama om slitageersattning och om deposition av
medel fiir att ersetta eventuellt uppkomna skador pa Myggenzisvagen och Serpentinvagen i samband
med tmnsporter o. dyl.

Motioniirema h:invisar i sin motion till utbyggnaden av "Griiddhyllan" (Vdstergardshamn, stltelsens
anmiirkning). Sevitt styrelsen kiinner till var nuvarande anslutningsvAg dll och fran Vastergardshamn
beslutad i detaliplan. Det som Myggen:isboma sade nej till var ett ftirslag att de boende i
Veshryardshamn skulle kunna kdra bil till Almd Livs genom Myggeniisomradet. D€tta avl?irdades av
Myggeniisboma, di man befarade att en genvag mellan vag 169 och viig 160 skulle utn)'ttjas av de
bilister, som stod i k0 i Myggenais korsv?ig.

Stlrelsen anser inte att en liircningsstzimma ska besluta om €n eller flera fastigheter inom ett omrade
ska fi anslutas till gemensarnhetsanlaggningen eller inte utan leta styrelsen best?tnma. Om en
liireningsst?hnma ska besluta i ftagan skulle det inneb?im aft en fastighetsiigarc i va6ta fall skulle
behdva vzinta pe svar upp till ett Ax dll nasb odinarie iiireningsstamma eller att styrelsen skulle
behdva kalla till extra ldreningsstiimma liir att behandla bara denna frdga. En sidan ordning skulle
inneb:ira att det sannolikt skulle bildas fie gupper med mot$aende intessen, en grupp som niirmast
beriirs av en utbyggnad och en grupp som inte berdrs av utbyggnaden. Den grupp som samlar flest
riister far sin vilja igenom.

Minga iildre Myggeniisbor efterfrigar pensionaNbostiider i omradet 1tr att kunna bo kvar i
Myggenas. Styrelsen anser inte att det skulle vara rimligt att frenta dem mdjligheten att anviinda
befintliga viigar i Myggenzis liir aft t.ex. komma till Almit Livs.

Styrelsens ftirslag till svar: Styrelsen ftiresler ftireningsst,imman att behilla radande praris och 16ta
styrelsen besluta om anslutning av nya fastighet€r till gemensamhetsanlaggningen Myggenas ga:2
saml i vilka fall och i vilken omfattning medlemmama ska informeras. Orriga fiagor i motionen far
anses besvande med vad stFelsen nu ]thal.

Sfimman beslutade i enlighet med st .relsens ltirslag.

b) Motion ang. avledtring av vatten utefter gc-viigen vid Liivsingareviigen 11

Motioniiren Lars Ofterstrdm Ldvsengarevegen I 1 , har problem med att tomten ftan tid till annan
vattendrtinks i samband med regn och att anledningen till detta problem kan vala att diket vid den
passerande gc-vagen inte air ordentligt utgrevd. Se Bilasa 3 til arsredovisningen.

Styrelsens lbrslag till svar: Sttrelsen t'itr€slar ftjreningsstimman att lagga motionen till
handlinsama.
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Motiverirg: Motionarcns begeran om utgra\4ring av diket har utfiirts.

Stdr man beslutade i enlighet med styrelsens ltirslag.

c) Motion ang. viigbula pi Myggenisviigen i hdjd med Turkosvigen

Motionaren David Friddn, Turkosvegen 2, upplever att hastighetsbegriinsningen 30 kn/tim inte
respekteras pi delar av MyggenAsvagen och vill dZirfiir ha en viigbula pA Myggeniisviigen i hdjd med
Tukosvagen {iir att fe bilistema att s?inka hastigheten till 30 knvtim. Se Bilasa 4 till
irsredovisningen.

Styrels€rs ftinlag till svar: St1'relsen ftiresler ftireningsstzimman att bifalla motionen.

Kostnaden fiir att anliigga en vdgbula ber'Jknas till cirka 20 000 kr inklusive moms.

Stdmman beslurade i enlighet med styrelsens lijrslag.

s12 Faststi ande av ersittningar till styrelsen och revisorenra

I stlrelsens fiirslag till budget (utgifts- och inkomststat) ftir kommande verksamhetsar ftiresles att
204 000 kronor inklusive sociala avgifter avsatts iiir arvoden och kostnadsemattningar till st Telsen
och revisorema.

Stiimmdn beslata.le att arvoden och kostnadsersatftringar inklusive socialavgifter till st)'relsen och
revisorer skall utgi med 204 000 krcnor, att ldrdelas inom stTelsen och till revisorema pe det szitt
styrelsen beslutar.

$ 13 Framliggande av styrelreDs tbrslag till utgifts- och inkodststat samt
debiteringslingd

Styrelsens ftirslag till utgiffs- och inkomststat (protokollsbildga 3 si.lorna 22-23) swnt
debitedngslzingd ft amlades.

S 14 Beslut om godkennande av utgifts- och inkomststat samt debiteringsliingd

Stinrman beslutade att godk:inna styrelsens liirslag till utgifts- och inkomststat samt
debiteringslangd.

Stammanfaststilllde Dtdebiteringen till 3 000 kronor per andel.

s1s Beslut om antalet stvrelseledamdter

Enligt stadgama ska stFelsen besta av 4-6 ledandter.

Stiimman beslatade all antalet styrelseledamiiter skall vaxa fem (5) styck€n.

s 16 Val av styrelseledarniiter och styrelseordlbrande

Vid liireningsstiimman 2013 valdes Bjdm Rudbiick, Bidm Wahlstrdm och Johan Wahlsttim som
styrelseledamdter liir tiden ftam till slutet av ordinaiie ltjreningsst:imma er 2015.

Vid ftireningsst?imman 2014 valdes Stefan Karlsson och Helena Johansson som styrelseledamOter ldr
tiden fram till slutet av ordinarie ftireningsstiimma Ar 2016. Stefan Karlsson har begzirt uttriide ur
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sBTelsen fr.o.m. ugengen av liircningsstamman 2015.

Valberedningen fiireslog omval av Bjdm Rudback, Bjiim Wahlstdm och Johan Wahlstdm ft,r tiden
fram till och med slutet av ordinarie ftreningsst2imma ir 2017 samt n)'val (rylhadsval) av Joakim
Hallberg fram till och med slutet av na$a ordinarie fiireningsst2imma.

Stdrnman om|ade Bjitm Rudback, Bjdm Wahlstrdm och Johan wablstiim som styrelseledamaiter
ftr tiden fram till och med slutet av ordirari€ {iireningsst:imma ar 2017 och nyvalde loakim Hallberg
fram till och m€d slutst av nasta ordinarie ftireningssttimma.

Stdrnman nyvalde durefter Helena Johansson till styrelsens ordft)rande ldr tiden ftam till och med
slutet av nasb ordinarie fiireningsstzimma.

S 17 Besht om antalet styrelsesuppleanter

Enligl stadgama ska stl.relsen best6 av 2-5 styrelsesuppleanter.

Stiimman beslutade all antalet stlrelsesuppleanter skall vara fem (5) stycken.

s18 Val av slyrelsesuppleanter

Valberedningen ftireslog nedan angivna suppleantval {iir tiden fram lill och med slutet av n:ista
ordinarie ft ireningsst?irnma.

Stdmrftdn omvalde Olof Sjiiberg, Elene Hjorth, Mats Siiderlund och Britt-Made Magnusson samt
njvdlde ChistianBlomdn som strelsesuppleanter liir tiden fiam till och med slutet av niista
ordinarie ft ireningsstiimma.

$ t9 Val av revisor€r och revisorssuppleanter

Valberedningen ltireslog nedan angivna revisorsval liir tiden fram till och med slutet av nasta
ordinarie ltjieningssliimma.

Stdmman omvalde A,gneta Simonsson och Jan Pe$son som revisorer ftir tiden lram till och med
slutet av nasb ordinarie ltjreningsst:imma.

Sftnman omrqlde Ing-Marie Johansson samt nytalde DanHansson som revisorssuppleanter 1tr
tiden fiarn till och med slutet av niista ordinarie liireninssstamma.

$20 Friga om val av valberedning

Sttimman omvalde Anna Sundalen och Kristina Holzler att inga i valberedningen med Kristina
Holzner som sammankallande.

s21 Information om Fortums nya villkor och elnitspris fdrvngbelysning

Mikael Pettercson, lnfratek, som skiiter underhell och sewice av vAgbelysningen i Myggenas,
informerade om Fortums nya villkor fiir ackordsabonnemang liir vZigbelysning.

I Myggeniis finns tre anlziggningar, varav en zir ackordabonnemang. Ackordabonnemang innebar att
man betalar en fast avgift fiir ackordsmatt tid. Fortum vill nu ha bort denna abonnemangstyp och
hdjer dverliiringsavgiften med 60 procent under 6ren 2015-2018. Idag ar priset 33,8 dre&wh
exklusive moms. En 60 Focentig hdjniry innebiir cirka l4 000 k i merkost[ad per ar. Fotum vill att
alla viigiiireningar ska betala fttr faktisk ftjrbrukning. Fdr att undvika kostnadsh6jningen fiireslir
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Mikael Petterson att de gatlyktor, som idag har ackordsabonnemang, leggs pe de tva andra ar zigg-
ningarna, som har elmatarc och yherligare en ny anlaggning med elrnatare. Mikael Petterssor ka.n
idag inte ange vad det skulle kosta att ftiriindra ackordsabonnemaaget till ett elmatanbonnemang.
Stlrelsen far begara in offerter. I Myggenas finns 280 styck€n gatlyktor, vaxav 183 stycken har 70 W
natriumlampor och resterande har 50 W. Han ltireslar att lampoma med 70 W blts ut mot 50 W. Det
skulle innebdra en besparing pi cirka 14 000 kr per ar. Infratek serieb)'t lampoma vart iArde Ar.
Om tva skulle det vam lagom att b]-ta ut de lampor som har 70 W efeLt till 50 W effekt. Mikael
Petterson menar att det idag inte :h liinsamt att b)'ta ut nuvararde natxiumarmatur mot LED-
armaturer, dd dessa idag air alltliir kostsarnma i jzimiirelse med besparing i elftrbrukning och service.

522 dvriga fragor till styrelsen

Inga dvriga fragor liirekom.

$ 23 Meddeland€ av tid och plats dilr stimmoprotokolet hins tillgiingligt

Stainrman beslutade att protokollet skall justeras pe Lodjursvagen 7, kl. 1 1.00 den 6 juni 2015.
Protokollet halls tillgangligt pa fttreningens hemsida www.tvstjom.se/myggenas.html och pi !6ms
Sparbank i Myggenis fr.o.m. den 8 juni 2015 samt skickas ut pe mejl till de medlemmar som anntilt
sin mejladress till strelsen.

$24 tr'aireningsstfmmsrs avsluttring

Ordliiranden tackade de nlirvamnde fltr deltagande i fiireningsstamman, varefter ordfi)randen
iiirklarade liireninssst?imnan avslutad.

Justeras:

9-.."-- Yt o /, rr.zl'trn"
Sdren K stiansson
Justeringsman

. .  " / ,

fur*  cz/ /  ; ; ;  L
Ro'y'n6 elnegen/
Justedngsman

Vid protokollet:

Signaturer


