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suppleanter

sl Fiireningsstiimmans Oppnande

Ftireningens ordftirande Stefan Karlsson hiilsade alla viilkomna, tackade alla ftir att de klippt sina
hiickar vid tomtutfarter och i viigkorsningar och ftirklarade stiimman rippnad.

Ansvarsomride
Skog, bollplan, lekplatser, TVS

Y dgar, trottoarer, parkeringsplatser
belysning, postl6dor, planteringar

Grdnomriden, medlemskontakter

F0renin gsstiimm a i My ggeniis Vii g- & Samfiillighetsfiirenin g

2013-05-16, kl. 19.00-21.00

Sj <istugan, Almdsund, Ij <trn

Befattning
Ordftirande
Sekreterare
Kass<ir
Ovriga ledamriter

Suppleanter

Ordinarie

Suppleant

Namn
Stefan Karlsson
Bjcirn Rudbiick
Johan Wahlstrcim
Bj6rn Berntsson

Mats S6derlund

Jan Persson
Agneta Simonsson
Orki Asman

Revisorer

Repr.
fastigheter

ljdrns
kommun

s2

Ett 30-tal medlemsfastigheter var representerade vid stiimman, se r<istliingd

Ingen representant fran kommunen var niirvarande.

Val av ordfiirande fiir stiimman

Stdmman utsdg Jan Johansson, som iir ordftirande i Killekiins Viigftrening, till ordftjrande vid
stiimman.

$3 Val av sekreterare fiir stiimman

styrelsen uppdrog 6t Bjcirn Rudbrick att ftira protokoll vid stiimman.



Enligt 50 $ 2 stycket lagen (1973:1150) om ftrvaltning av samftilligheter skall genom styrelsens
lorsorg ftiras protokoll river beslut som fattas pi frireningsstiimman.

Stdmmoprotokoll
201 3-05-1 6
Sidan 2 av 10

s4

$s

Uppriittande och godkiinnande av rOstliingd

Uppriittades ft)rteckning 6ver niirvarande medlemmar.

s tiimman g o dkiin de fiirteckningen som rdstliingd (pr oto kol I s b il aga t ).
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riistr?iknare

Kristiansson jiimte ordftiranden skulle justera

Val av tvi justeringsmiin tillika

Stiimman beslutade att Olle Olsson och Sven-Inse
protokollet.

$6

$7

$8

Priivning av om stiimman blivit behiirigen sammankallad

Sekreteraren redovisade kallelseftirfarandet.

Stiimman fi)rklarades vara i beh<irig ordning sammankallad.

Godkiinnande av dagordning

Stiimman godkiinde ft)rslaget till dagordning (protokotlsbitaga 2).

Framliiggande av styrelsens och revisorernas beriittelser

Arsredovisningen ftir riikenskapsiret 2012-04-01 - 2013-03-31 samt revisionsberlittelsen ft)r samma
tid framlades (protokallsbilaga 3 respehive 4).

$e
a)

Beslut om

faststiillelse av resultatriiknin g och balans riiknin g

Stiimmanfaststcillde de i drsredovisningen intagna resultat- och balansriikningarna ftir
riikenskaps ftret 20T2-04-01 - 2013-03-31.

b) dispositioner betriiffande fiireningens vinst eller fiirlust enligt den faststiillda
balansrlikningen

Stiimman beslutade i enlighet med styrelsens i irsredovisningen intagna ftirslag att tidigare
balanserade vinstmedel, gg4 080 kronor, och 6rets vinst 539 511 kronor. tillsammans 1 533 591
kronor, disponeras enligt ftiljande: Avsiittning till underhills- och ftirnyelsefond 250 000 kronor, i ny
riikning riverftirs | 283 591kronor.
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Framstiillnin gar frin styrelsen

Medlemsavgiften storlek fiir verksamhetsiret 20l3ll4

Bakgrund: Medlemsavgiften har varit ofiirr?indrad 2 600 kr/andel under
verksamhetsiren 2008 I 09 - 20121 13 .

Tidrns kommuns kommunfullmtiktige beslutade 20ll-I2-27 att fr.o.m. 2012-01-0I
ta ut en brukningsavgift av viigfiireningarna pi Tj6rn ftir dagvattenavlopp fr6n
allmiin platsmark, s.k. dg-avgift, med 3,00 kr/m'?hirdgiord yta. vrigftreningarna
anslutna till licims V?igfcireningars Samverkansorganisation (TVS) skickade in en
ansdkan till Statens va-niimnd med begiiran om att den beslutade dg-avgiften inte
fir tas ut. Frigan iir iinnu inte avgjord av Statens va-niimnd. Tjdrns kommun har
ftirbundit sig att inte ta ut nigon dg-avgift for 2012.

Vid kommunfullmiiktiges sammantriide2012-12-27 beslutades att generellt hdja
va-taxorna med 10 o/o fr.o.m.2013-01-01 och med ytterligare 10 % fr.o.m .2014-0I-
01. Kommunfullmiiktiges beslut att hcija dg-avgiften med 10 %ohar riverklagats till
ft)rvaltningsriitten. Frigan 2ir iinnu inte avgjord i ftirvaltningsriitten. Dg-avgiften ftir
2013 tas ut med 3,30k'rlm2 hirdgjord 1.ta och debiteras i juni minad. Avgiften
beriiknas till cirka 234 000 kr eller cirka 450 kr per andel i ftireningen. Tj<irns
kommun informerade i brev 2013-02-2I att debiteringen av brukningsavgift ftir
avledning av vatten fran allmiin platsmark (dg-avgift) planeras att starta fr.o.m.
2013-07-01. Avgift bertiknas med start 2013-07-0L Fakturan kommer senare,
preliminiirt i september 2013.

Di utgingen i Statens va-niimnd och ftirvaltningsriitten iir osiiker, anser styrelsen att
medlemsavgiften ftir siikerhets skull bcir hrijas med 400 kr/andel. Skulle
viigfiireningarnahelt eller delvis vinna framgang i Statens va-niimnd och
ftirvaltningsriitten f&r hiinsyn tas till detta vid besttimmande av framtida
medlemsavgifter.

Styrelsen fiireslir att medlemsavgiften ft)r verksamhetsiret 20l3ll4 hcijs till 3 000
krlandel.

Diskuterades den ftireslagna hcijningen av irsavgiften, varvid bl.a. framkom att
nigra medlemmar ansig att det var fel av kommunen att ta ut en dg-avgift, eftersom
dagvattnet frin allmiin platsmark rinner orenat ut i havet, andra ansig att det var
biittre att ta h<ijningen av avgiften nu iin en siirskild utdebitering pi en extra
ftireningsstiimma.

c) ansvarsfrihet ftir styrelseledamiiter fiir riikenskapsiret
2012-0 4-0r - 20 13-03-3 1
- styrelseledam iiter fii r period en 2012 -0 4-01 - 2012-05- 1 5
- styrelseledamOter fiir perioden 2012-05-15 - 2013-03-31

Stiimman beviliade styrelseledamciterna ft)r respektive period ansvarsfrihet ftjr ftirvaltningen av
ftireningen under riikenskaps ftret 2012-04-0 I - 20 13 -03 -3 l .

$10

a)
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Stdmman beslutade diirefter i enlighet med styrelsens ftirslag.

Upprustning och asfaltering av ging- och cykelviigen mellan Sjiiutsiktsviigen
och Minstensviigen

Bakgrund: Gang- och cykelviigen mellan Sj<iutsiktsviigen och Minstensviigen
behover rustas upp, vilket inneb?ir att nuvarande beliiggning tas bort, nitter tas bort,
btirlager kompletteras och ny asfalt ltiggs. Kostnaden fiir upprustningen av gang-
och cykelviigen beriiknas till cirka 230 000 kr inkl. moms. Arbetena kan pibdrjas
tidigast under juni minad. Beslut om upprustning ska ftirst tas pi foreningsst?imman
och diirefter ska fyra veckor gi, innan beslutet vunnit laga kraft (fr 53 $ lagen
(1973:1150) lagen om ftirvaltning av samfiilligheter). Offerter kommer dock att tas
in i si god tid att arbetena ska kunna utftiras under sommaren. En ftirutsiittning ftir
att arbetena ska kunna utftjras iir dock att fastighetsiigarna utmed gc-viigen tillser att
inte murar, hiickar m.m. gcir intring pi gang- och cykelviigen.

Styrelsen fiireslir ftireningsstiimman att besluta om upprustning och asfaltering av
gang- och cykelviigen mellan Sjdutsiktsviigen och Minstensvflgen. Kostnaderna
hiirfiir beriiknas till cirka 230 000 kr inkl. moms.

Strimmun beslutade i enlighet med styrelsens ft)rslag.

Upprustning och asfaltering av trottoarerna utmed Myggeniisviigen mellan
Spinellviigen och Minstensviigen

Bakgrund : Trottoarerna utmed Myggeniisviigen mellan Spinellviigen och
Minstensviigen beh6ver rustas upp, vilket innebtir att nuvarande beliiggning tas
bort, r<itter tas bort, biirlager kompletteras och ny asfalt liiggs. Vid viigkorrningu-u
kommer trottoarerna att avfasas, si att personer med barnvagnar och rullstolai
liittare ska kunna ta sig fram. Kostnaden ftir upprustningen av trottoarerna beriiknas
till cirka 75 000 klr inkl. moms. Arbetena kan pibdrjas tidigast under juni minad.
Beslut om upprustning ska ftrst tas pi ftireningsstiimman och diirefter ska frra
veckor gi, innan beslutet vunnit laga kraft (jfr 53 g lagen (1973:1150) lagen om
fbrvaltning av samfrilligheter). Offerter kommer dock att tas in i si god tid att
arbetena ska kunna utftiras under sommaren. En fdrutsiittning ftir att arbetena ska
kunna utftiras iir dock att fastighetsiigarna utmed Myggeniisviigen mellan
Spinellviigen och Minstensvtigen tillser att inte murar, htickar m.m. g<ir intrang pi
trottoaromr6det.

Styrelsen fiireslir fiireningsstiimman att besluta om upprustning och asfaltering av
trottoarerna utmed Myggentisviigen mellan Spinellviigen och Minstensviigen.
Kostnaderna hiirftir beriiknas till cirka 75 000 kr inkl. moms.

Sttimman beslutade i enlighet med styrelsens fiirslag.

b)

c)
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Motioner frin medlemmarna och styrelsens yttrande med ftrslag till beslut

Motion ang. avledning av vatten utefter gc-viigen vid Liivsingarevligen

Motioniiren Gdran Sahlenborn, Lcivsingareviigen 12, <inskar att vatten p6 bida
sidor om ging- och cykelviigen vid Ldvsingareviigen leds bort, sA att vatten inte
rinner ned pi hans fastighet.

Styrelsens fiirslag till svar: Styrelsen foresl&r ftireningsstiimman att bifalla
motionen.

Motivering: Styrelsen anser att utredning miste komma till stind innan arbetena
kan siittas iging. Fr6gor som flyttning av elkabel miste ftirst utredas och om
fastighetsiigaren genom attldggatriidgirdsavfall utanftir tomten medverkat till den
uppkomna situationen. Kostnaderna uppskattas till cirka 25 000 kr om Fortum stir
ftir kostnaden att flytta elkabeln.

Stiimman beslutode i enlighet med styrelsens fiirslag.

Motion ang. siktskymmande cypress pi Lodjursviigen 2

Motioniiren Osten Olsson, Lodjursviigen 4, <inskar att grannen ttgardar en cypress,
som iir tvi meter bred och 6 meter hrig och skymmer sikten helt vid utfarten frin
Lodjursviigen 4, innan en olycka intriiffar.

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

Motivering: Vid utfart frin tomt till viig ska det finnas en frisiktstriangel 2,5 mx
2,5 m. Hdjden ska vara maximalt 0,7 moch miitas frin viigbanan och inte fran
tomtmarken. Se nedanst6ende bild.

Styrelsen kommer att skriftligen uppmana fastighetsilgaren pi Lodjursvagen2 att
inom viss tid se till att finns en frisiktstriangel 2,5 mx 2,5 m i tomtgriinsen mot
Lodjursviigen 4 och att hcijden pi vegetationen m?itt frin viigen ska vara maximalt
0,7 m.

sl t
a)

b)
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c)

Om riittelse inte sker inom ft)reskriven tid kommer styrelsen att vdnda sig till
kommunen, eftersom det inte finns nigon laglig grund ftir viigftireningen att begiira
handriickning hos kronofogdemyndigheten. Kommunen kan ftireliigga
fastighetsiigaren att vidta itgrird med st<id av bestiimmelserna i 8 kap 15 $ plan- och
bygglagen (1987:10), som lyder:

"En tomt ska hillas i vardat skick och skdtas si att risken ftir olycksfall begrlinsas
och betydande oliigenheter ft)r omgivningen och ftir trafiken inte uppkommer."

Ordft)randen ftirklarade att ft)reningens styrelse och medlemmarna ansvarar ftir
trafiksiikerheten i omridet. Styrelsen iir skyldig att ageraoch kan bli medansvarig
om en olycka intriiffar och det visar sig att styrelsen inte har agerat.

Stdmman beslutade i enlighet med styrelsens ftirslag.

Motion ang. upprustning av tennisomridet ftr olika aktiviteter

Motioniiren Bjcirn Wahlstrcim rinskar att tennisbaneomridet gdrs om till en
samlingsplats ftir olika aktiviteter sisom streetbasket, street bandy och tennis samt
en st<irre lekplats.

Styrelsens fiirslag: Styrelsen ftireslar irsstiimman att avsl6 motionen.

Motivering: Kommunen ska ta fram en ftirstudie, som ftirviintas bli klar under
sonrmaren 2013, om utnyttjande av tennisomridet ftir skola/ftirskola.

Stiimman beslutade i enlighet med styrelsens ft)rslag.

$ 12 Faststlillande av ersiittningar till styrelsen och revisorerna

I styrelsens ftirslag till budget (utgifts- och inkomststat) ftir kommande verksamhetsAr fttreslis att
171 600 kronor inklusive sociala avgifter avsiitts ftir arvoden och kostnadsersiittningar till styrelsen
och revisorerna. I denna summa ingir iiven utgift ftjr hundlatrinttimning med 3 600 kr.

Fdlj ande tilliiggsyrkande framlades :
Styrelsen ska unders<ika mtijligheten och begiira bidrag frin Tj<irns kommun filr hundlatrintdmning,
eftersom kommunen bidrar till detta inom andra viigfiireningar.

Stiimman beslutude att arvoden och kostnadsersiittningar inklusive socialavgifter till styrelsen och
revisorer skall utgi med 171 600 kronor, att ft)rdelas inom styrelsen och till revisorerna pi det siitt
styrelsen beslutar.

Stiimman beslutade att styrelsen skulle s<ika bidrag hos ljorns kommun ftir hundlatrint<imning.
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$ 13 Framliiggande av styrelsens fiirslag till utgifts- och inkomststat samt
debiteringsliingd

Styrelsens ftirslag till utgifts- och inkomststat (protokollsbilaga 3 sidorna 22-23) samt
debiteringsliingd framlades.

Beslut om godkiinnande av utgifts- och inkomststat

Stdmman beslutade att godkiinna styrelsens ft)rslag till utgifts- och inkomststat.

Stiimmanfaststiillde utdebiteringen till 3 000 kronor per andel.

Val av styrelseledamiiter och styrelseordfiirande

Vid ftireningsstiimman 2011 valdes Bj<irn Rudbdck ft)r tiden fram till slutet av ordinarie
fbreningsstiimma er 2013. Vid ftjreningsstiimman 2012 valdes Johan Wahlstr<jm ftjr tiden fram till
slutet av ordinarie ftireningsstiimma hr 2013. Vid ftreningsstiimman 2012 valdes endast en ledamot,
varftir en plats blev vakant.

Valberedningen ft)reslog nedan angivna styrelseval ftir tiden fram till och med slutet av ordinarie
ftireningsstiimma hr 20I 5 .

Stiimman omvulde Johan Wahlstrdm och Bj<irn Rudbiick som styrelseledamriter ftir tiden fram till
och med slutet av ordinarie ft)reningsstiimma hr 2015 och nyvalde Bjrirn Wahlstrcim ftir samma tid.

Stiimman omvalde diirefter Stefan Karlsson till styrelsens ordftirande ftir tiden fram till och med
slutet av niista ordinarie ftireninssstiimma.

Beslut om antalet styrelsesuppleanter

Enligt stadgarna ska styrelsen besti av fem ledam<iter och2-5 suppleanter.

Stiimman beslutade att antalet styrelsesuppleanter skall vara fyra stycken.

Val av styrelsesuppleanter

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

Sttimman omvalde Mats S<jderlund samt nyvalde Olof Sj<iberg, Linda Lygneris och Elene Hjorth
som styrelsesuppleanter f<ir tiden fram till och med slutet av niista ordinarie ftjreninssstiimma.

Val av revisorer och revisorssuppleanter

Valberedningen ftireslog nedan angivna revisorsval ftir tiden fram till och med slutet av niista
ordinarie foreningsstiimma.
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Stdmman omvalde Agneta Simonsson och Jan Persson som revisorer ftir tiden fram till och med
slutet av niista ordinarie ftireningsstiimma.

Stiimman omvalde Orki Asman och nyvalde Ing-Marie Johansson som revisorssuppleanter ftir tiden
fram till och med slutet av niista ordinarie ftireninssstiimma,

S 19 Friga om tillsiittande av valberedning

Stiimman utsig Anna Sundalen till ordftirande i valberedningen.

Styrelsen utlovade att ge siu stcid och liimna information ftjr att underltitta arbetet i valberedningen.

s20 Information om kommunens utredning om iivertagande av
huvudmannaskapet fiir allm?in platsmark

Stefan Karlsson och Jan Johansson informerade om kommunens utredning om rivertagande av
huvudmannaskapet ftir allmiin platsmark. Huvudregeln iir att allmiin platsmark ska ftirvaltas av
kommunen om inte siirskilda skiil talar diiremot. Sisom siirskilda skiil riiknas att det varit enskild
ftirvaltning av allmiin platsmark under ltingre tid och att den enskilda ftirvaltningen fungerat bra.

b)

Information om va-avgifter

Bjorn Rudbiick och Stefan Karlsson informerade om kommunens beslut att ta ut dagvattenavgift
ftir allmiin platsmark (dg-avgift) och om hcijningen av va-taxorna (iiven dg-avgiften) med 10
procent irligen ftir kalenderiren 2013 och2014, att dg-avgiften riverklagats till Statens va-niimnd
och taxeh<ijningarna till ftirvaltningsriitten. En ftjrberedande ft)rhandling i va-niimnden har hillits.
Va-niimnden ftirelade kommunen att inkomma med uppgifter om vilka kostnader kommunen har
haft under tidigare ir ftir att ta hand om dagvatten frin allmiin platsmark. Sannolikt kommer det att
ta minst ett 6r innan tvisterna iir avgjorda i va-niimnden respektive ftirvaltningsriitten. Om
avgcirandena i va-niimnden respektive ftirvaltningsriitten <iverklagas kan det ta flera ir innan m&len
iir slutligt avgjorda.

Ovriga frigor till styrelsen

Friga stiilldes om nlir kommunen ska asfaltera efter griivningsarbeten pi
Ridjursvrigen. Griivningsarbeten gjordes efter liickage i januari 2013.

Styrelsen utlovade att erinra Tjdrns Miljo AB om skyldigheten att fullg<ira
iterstiillningsarbetena med asfaltering pi Ridjursviigen.

Friga stlilldes om nerk<ird v?ijningspliktsskylt vid Almci Livs.

Bjcirn Rudbtick svarade att kommunens trafikingenjor Markus Jansson har tillskrivit
Trafikverket om uppsiittande av en ny viijningspliktsskylt vid den norra utfarten
fran Alm<i livs.
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Friga stiilldes om niir lekplatserna kommer att upprustas.

Stefan Karlsson svarade att kommunen har avsatt 600 000 kr till bollplan och
lekplatser, att bollplanen lir klar si niir som att stiingsel och fotbollsmil ska siittas
upp. Upprustningen av lekplatserna kommer att ske under innevarande
verksamhetsir.

Friga stiilldes om itgiirder ftir att pfiverka de hdga hastigheternaphmatawagama.

Stefan Karlsson svarade att styrelsen kommer att begiira att polismyndigheten
ftiretar oanmiilda fartkontroller pi olika stiillen inom ftirvaltningsomridet.

Friga st?illdes om niir asfalteringen pi bl.a. Gulsparvsvtigen ska slutftiras och vem
som ska sti fiir uppkomna merkostnader med anledning av attasfalteringsarbetena
inte slutftirdes i hcistas.

Bjdrn Berntsson svarade att Skanska inte kunde fullftilja asfalteringsarbetena i
h<istas/vintras pi grund av viidret. Arbetena kommer att iterupptas i slutet av maj
och slutftiras i bdrjan av juni. Han anser att Skanska ska st& fiir de merkostnader,
som orsakats av att Skanska inte fullftiljt asfalteringsarbetena i tid.

Friga stiilldes om milning av dvergingsstiillet vid s<idra utfarten fran Almci Livs.

Bjdrn Rudb?ick svarade att arbete pigir med att fi till stind en ny striickning av
ging- och cykelviigen mellan ftirskolan och gangtunneln ner till marinan. Frjrst ska
kommunen liimna byggnadslov. Diirefter ska styrelsen ans<jka om en
omprdvningsftirriittning hos lantmiiteriet ftir den nya striickningen av ging- och
cykelviigen. Donald Hermansson har muntligen utlovat att ftireningen inte behdver
sti fiir nigra kostnader ftir flyttningen av gang- och cykelviigen.

Bror Johansson, Ltirkviigen, framftjrde sitt tack till styrelsen ftir nedlagt arbete.

S 23 Meddelande av tid och plats diir stflmmoprotokollet hills tillglingligt

Stiimman beslutade att protokollet skall justeras pi Lodjursviigen 7, kl. 18.00 den24 maj 2013.
Protokollet hills tillg[nglig pn ft)reningens hemsida www.tvstjorn.se/myqgenas.html och pi Tjrirns
Sparbank i Myggeniis fr.o.m. den27 maj.

f)

s)
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s24 Fiireningsstiimmans avslutning

Ordfiiranden tackade de niirvarande lor deltagande i fiireningsstiimman, varefter ordftiranden

Sven-Inge Kristiansson
Justeringsman

ftjrklarade ftireningsstiimman avslutad.


