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fastigheter

Ett20-taI medlemsfastigheter var representerade vid stdmman, se rdstliingd

$1 Fiireningsstiimmans iippnande

Fdreningens ordftirande Stefan Karlsson hiilsade alla viilkomna och ftirklarade stiimman 6ppnad.

$2 Val av ordfiirande ftir stiimman

Stiimman utsdg Jan Johansson, som iir ordftirande i Killekiins Viigftirening, till ordftirande vid
stdmman.

s3 Val av sekreterare fiir stiimman

Styrelsen uppdrog 6t Bjorn Rudbiick att ftira protokoll vid stiimman, vilket bejakades av stiimman.

Enligt 50 $ 2 stycket lagen (1973:1150) om ftirvaltning av samfiilligheter skall genom styrelsens
forsorg ftiras protokoll <iver beslut som fattas pi frireningsstiimman.
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$ 4 Uppriittande och godkiinnande av riistliingd

Uppriittades ftirteckning 6ver niirvarande medlemmar.

Sttimman godkiinde ftrteckningen som rcistliingd (protokollsbilaga I).

Val av tvi justeringsmiin tillika riistriiknare

Stiimman beslutude att Helena Johansson och Terese Johansson jiimte ordftiranden skulle justera
protokollet.

s6 Priivning av om stflmman blivit behiirigen sammankallad

Sekreteraren redovisade kallelseftirfarandet.

Stiimman fdrklarades vara i behcirig ordning sammankallad.

$7 Godkiinnande av dagordning

Stiimman godktinde kallelsen och ftirslaget till dagordning (protokollsbilaga 2).

Framliiggande av styrelsens och revisorernas berlittelser

Arsredovisningen ftir riikenskapsiret 2013-04-01 - 2014-03-31 samt revisionsberiittelsen fior samma
tid framlades (protokollsbiloga 3 respektive 4).

Stiimman beslutade att irsredovisningen skulle anses vara ftiredragen i sin helhet, di den varit
tillgtinglig ftir medlemmama sedan den 30 april pi Tjdrns Sparbanks lokalkontor i Myggeniis och pA
ftireningens hemsida.

Stefan Karlsson redogjorde dock siirskilt ftir styrelsens arbete med att iordningsstiilla de sex sedan
liinge utrangerade lekplatsema i omridet, att kommunen efter 14 ir iintligen avsatt medel ftir
upprustning av dessa till EU-standard, vilket kommunen ftirbundit sig i lantmiiteriftjniittningen ir
2000. Bollplanen har iordningsstiillts genom styrelsens fiirsorg med hjiilp av tillskjutna medel frin
kommunen. Han redogforde iiven ftir styrelsens skritsel av skog och mark.

Revisorn Jan Persson foredros revisionsberdttelsen.

se
a)

Beslut om

faststiillelse av resultatriikning och balansriikning

Stiimman faststiillde de i arsredovisningen intagna resultat- och balansriikningama ftir
riikenskapsiret 20 1 3 -0 4-01 - 2014-03-31 .

Signaturer
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dispositioner betriiffande ftireningens vinst eller fiirlust enligt den faststiillda
balansriikningen

Stiimman beslutade i enlighet med styrelsens i irsredovisningen intagna ftrslag att tidigare
balanserade vinstmedel, | 283 592 kronor, nya andelar 65 840 kronor och 6rets vinst 313 094 kronor,
tillsammans I 662 526 kronor, disponeras enligt ftiljande: I ny riikning dverftirs 1 662 526 kronor.

ansvarsfrihet fiir sfyrelseledamiiter fiir riikenskapsiret
2013-04-01 _ 2014-03_31
- styrelseledamiiter fiir perioden 2013-04-01 - 2013-05-16
- styrelseledamtiter fiir perioden 20 13-05 -16 - 2014-03-3 1

Stiimman beviliade styrelseledamdterna ft)r respektive period ansvarsfrihet ftjr ftirvaltningen av
ft)reningen under riikenskapsiret 20 I 3 -04-0 I - 20 | 4-03 -3 1 .
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Framstiillningar frin styrelsen

Medlemsavgiften storlek fiir verksamhetsiret 20l4ll5

Bakgrund: Medlemsavgiften uppgick under verksamhetsiren 2008109 - 20l2ll3
till 2 600 kr/andel. Nigon h<ijning efter konsumentprisindex (KPI) skedde inte
under dessa ir. Fcir verksamhetsAret 201312014 hcijdes avgiften till 3 000 kr/andel
pA grund av att^Ticirns kommun beslutat att ta ut en dg-avgift av viigftireningarna
med 3,30 krlm" awattnad hardgjord yta. viigftireningarna inom TVS hade
tiverklagat beslutet till Statens va-niimnd och utgingen av arendet var oviss. Statens
va-niimnd har iinnu inte avgjort iirendet. Tjrirns kommun har ftjr 2014 beslutat om
en dg-avgift pi 1,15 krlm'avvattnad hirdgjord yta.

Styrelsen anser att medlemsavgiften 3 000 kr/andel behills. Orsaken hairtill iir att
det ftirutom dg-avgift behcivs medel ftir upprustning av Mrillbyviigen, som iir i
mycket d6ligt skick.

Styrelsen ftireslir att medlemsavgiften ftir verksamhetsiret 201412015 iir
oftiriindrat 3 000 kr/andel.

Stdmmsn beslutade i enlighet med styrelsens ftirslag.

Faststiillelse av underhills- och fiirnyelseplan

Bakgrund: Giillande underhills- och ftirnyelseplan utarbetades ir 2008. Styrelsen
anser att den iir ftjrAldrad. Styrelsen har diirftir med hjiilp av PEAB framtagit en ny
underh6lls- och ftirnyelseplan (bilaga I till drsredovisningen).

Styrelsen fiireslir ftireningsstiimman att besluta om att anta den av styrelsen
framlagda underhill s- och ft)rnyelseplanen.

Stiimmon beslutade enhiilligt i enlighet med styrelsens ftirsiag.

b)
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Upprustning och asfaltering av Miillbyviigen

Bakgrund: Trafikverket anmiirkte i sitt tillsynsprotokoll av 2012-10-15 att
belflggningen pi Miillbyvrigen bor itgiirdas, di viigen har deformationer, tjiilskador
och ?ir krackelerad. Styrelsen hade ftir avsikt att redan verksamhetsiret 2013114
gdra framstiillning till ftireningsstiimman om upprustning och asfaltering av
Meillbyviigen. Anledningen till att framstiillningen inte framftjrdes var att
kommunen meddelat att en stcirre omliiggning av dagvattenledningama skulle gciras
i omridet "stora djur" och att dessa arbeten, som skulle pibdrjas tidigast 2014, aven
skulle piverka Miillbyviigen. Kommunen har nu skjutit upp planernaphattliigga
om dagvattenledningarna. Arbetena beriiknas starta tidigast 2015-2016. Styrelsen
anser att M2illbyvrigen iir i stort behov av upprustning och att det inte iir rimligt att
ytterligare awakta kommunens planer for dragning av nya dagvattenledningar.

Styrelsen har ans<ikt om statligt upprustningsbidrag for upprustning av hela
strtickningen av Miillbyviigen (rondellen-Algvtigen-St1) hos Trafikverket. EnliS
Trafikverkets bestiimmelser kan bidrag liimnas med 70 procent av kostnaderna
inklusive moms i mfln av tillg[ngliga medel och angeliigenhetsgrad.

Arbetena pi Miillbyviigen kan pibdrjas tidigast under juni m6nad, dock inte innan
Trafikverket fattat beslut om eventuellt upprustningsbidrag. Beslut om upprustning
ska ftirst tas pi ftireningsstiimman och dtirefter ska flra veckor 96, 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
utforas under sommaren.

Styrelsen fiireslir fbreningsstiimman att besluta om upprustning och asfaltering av
Mrillbyviigen, dels fr&n rondellen vid vtig 160 upp till Algvagen (del 1), dels frin
Algviigen ftirbi Jiirvstigen m.fl. vdgar ner till Stl (del2).

Kostnadema ft)r upprustning och asfaltering av Miillbyviigen del 1 bertiknas till
cirka 450 000 k inkl. moms och kostnaderna ftir Miillbyviigen del 2 beriiknas till
cirka 600 000 kr inkl. moms.

Fdr det fall Trafikverket inte skulle bevilja upprustningsbidrag ftir hela eller del av
Miillbyvdgen, floreslir styrelsen ft)reningsstiimman att i vart fall besluta om
upprustning och asfaltering av Miillbyviigen del 1, eftersom denna viigstriicka Zir
den mest trafikerade och eftersatta delen av Miillbyviigen.

Stiimman beslutade i enlighet med styrelsens fiirslag.

Upprustning och asfaltering av delar av Myggeniisviigen

Bakgrund: Myggeniisviigen vid busshillplatsen utanftir Myggeniisskolan och vid
Turmalinviigen iir i behov av upprustning.

Styrelsen har ans<ikt om statligt upprustningsbidrag ftir upprustning och asfaltering
av ovan niimnda delar av Myggeniisviigen hos Trafikverket. Enligt Trafikverkets
bestiimmelser kan bidrag ldmnas med 70 procent av kostnaderna inklusive moms i
min av tillgiingliga medel och angeliigenhetsgrad.

Arbetena pi Myggeniisviigen kan pibdrjas tidigast under juni minad, dock inte
innan Trafikverkets beslut om eventuellt upprustningsbidrag. Beslut om

c)

d)
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upprustning ska ftirst tas pi ft)reningsstiimman och diirefter ska fyra veckor 96,
innan beslutet vunnit laga kraft (ifr 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.

Styrelsen fiireslir ft)reningsst2lmman att besluta om upprustning och asfaltering av
Myggeniisvdgen vid busshillplatsen utanftir Myggeniisskolan och vid
Turmalinviigen oavsett om Trafikverket beviljar upprustningsbidrag eller inte.
Kostnaderna ftir friisning, justering och slitlager vid busshillplatsen utanftir
Myggeniisskolan beriiknas till cirka 20 000 kr inklusive moms och kostnaderna ftir
friisning, justering och slitlager av lokal siittning i hdjd med Turmalinviigen
beriiknas till cirka 20 000 kr inklusive moms, totalt cirka 40 000 kr inklusive moms.

Stiimman beslutade i enlighet med styrelsens ftirslag.

Upprustning och asfaltering av Antilopviigen

Bakgrund: Antilopviigen iir i behov av upprustning. Viigen iir underminerad av
vatten frAn niiromridet, som triinger in i vdgkroppen. Arbetena pi Antilopviigen kan
pib<irjas tidigast under juni minad. Beslut om upprustning ska ftirst tas pi
ftireningsstiimman och diirefter ska fyra veckor gi, innan beslutet vunnit laga kraft
(fr 53 $ lagen (1973 1150) lagen om ftirvaltning av samftilligheter). Offerter
kommer dock att tas in i si god tid att arbetena ska kunna utftiras under sommaren.

Sfyrelsen fiireslir foreningsst?imman att besluta om upprustning och asfaltering av
Antilopviigen. Kostnaderna ftr friisning, justeringar och nytt slitlager beriiknas till
cirka 20 000 kr inklusive moms.

Sttimman beslutade i enlighet med styrelsens ftirslag.

Antagande av nya fiireningsstadgar

Bakgrund: Fcireningens nuvarande stadgar antogs 2000-03-17. Lantmiiteriet har
utarbetat nya nonnalstadgar ftir samfiillighetsftireningar. Styrelsen har utarbetat
nya stadgar, som har anpassats till Lantmiiteriets normalstadgar.

Styrelsen fiireslir att foreningsstiimman ska besluta om att anta de av styrelsen
ft)reslagna ftireningsstadgama ft il aga 2 till dr sredovi sningen).

Stiimman beslutade enhiilligt i enlighet med styrelsens ftirslag.

H0jning av styrelsearvoden fiir verksamhetsiret 20l4ll5

Bakgrund: Pi irsstdmmorna 2010 respektive 2011 faststiilldes styrelsearvodena till
160 600 kr, pi drsstiimman 2012 hojdes arvodena till I 80 000 kr och pi
irsstiimman2013 faststdlldes styrelsearvodena till 171 600 kr.

Arbetsbelastningen i styrelsen har <ikat markant, i synnerhet arbetena inom TVS,
kontakterna med kommunen och upphandlingen fdr upprustning av sex lekplatser.
Kommunen betalar kostnaderna ftir upprustning jiimte ett pislag flor styrelsens
arbete.

e)

f)

s)
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Styrelsen filreslir att arvoden inklusive socialavgifter till styrelsen och revisorer ftjr
verksamhetsiret 20l4ll5 h<ljs till 193 000 kr.

Stiimman beslutade i enlighet med styrelsens ftirslag.

Motioner frin medlemmarna och styrelsens yttrande med ftrslag till beslut

Motion ang. avrinning av vatten i diket utefter gc-viigen vid
Liivsflngareviigen 12

Motioniiren G<iran Sahlenborn, Lrivsingareviigen 12, anser att det rir ftr dilig
avrinning mot brunn i diket, ev. behdvs ytterligare en brunn i slutet pi diket. Den
diliga avrinningen piverkar hans fastighet. Fdrhillandena har blivit siimre efter att
alla bjcirkar togs ner. Se Bilaga 3 till irsredovisningen.

Styrelsens fiirslag till svar: Styrelsen ftjreslAr ft)reningsstiimman att styrelsen ger
en sakkunnig entrepren<ir i uppdrag att undersrika om avrinningen i diket utanftir
L<ivsingarevtigen 12 ar sh dilig att risk ftreligger ft)r <iversv?imningar, som kan
leda till skador pi motioniirens fastighet. Om den sakkunnige entreprenciren
kommer fram till att atgArder behriver vidtas ftir att motioniirens fastighet inte ska
skadas vid stora vattenflciden i diket, kommer styrelsen att besluta om och lita
utftira erforderliga itgiirder.

Stiimmun beslutude i enlighet med styrelsens ftirslag.

s11

a)

S 12 Faststiillande av ersiittningar till styrelsen och revisorerna

I styrelsens forslag till budget (utgifts- och inkomststat) ftir kommande verksamhetsir ftireslis att
202 500 kronor inklusive sociala avgifter avsiitts fcir arvoden och kostnadsersiittningar till styrelsen
och revisorerna.

Stiimman beslutade att arvoden och kostnadsersiittningar inklusive socialavgifter till styrelsen och
revisorer skall utgi med 202 500 kronor, att ftirdelas inom styrelsen och till revisorerna pi det siitt
styrelsen beslutar.

$ 13 Framliiggande av styrelsens fiirslag till utgifts- och inkomststat samt
debiteringsliingd

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

$ 14 Beslut om godkiinnande av utgifts- och inkomststat

Stlimman beslutade att godkiinna styrelsens lorslag till utgifts- och inkomststat.

Stiimmanfaststtillde utdebiteringen till 3 000 kronor per andel.
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Val av styrelseledamiiter och styrelseordfiirande

Vid ftireningsstiimman 2012 valdes Stefan Karlsson och Bj<irn Berntsson f<jr tiden fram till slutet av
ordinarie foreningsstiimma ir 2014.

Valberedningen fdreslog Stefan Karlsson och stiimman ftireslog Helena Johansson ftir tiden fram till
och med slutet av ordinarie ftireninssstiimma hr 2016.

Sttimmun omvslde Stefan Karlsson och nlvalde Helena Johansson som styrelseledam<iter ftir tiden
fram till och med slutet av ordinarie ftireninssstiimma tLr 2016.

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

Beslut om antalet styrelsesuppleanter

Enligt stadgarna ska styrelsen besti av fem ledamciter och 2-5 suppleanter.

Sttimman beslutade att antalet styrelsesuppleanter skall vara fyra (4) stycken.

Val av sfyrelsesuppleanter

Valberedningen ftireslog nedan angivna suppleantval ftjr tiden fram till och med slutet av ndsta
ordinarie ft)reningsstiimma.

Stiimman omvalde Mats Sdderlund, Olof Sj<iberg och Elene Hjorth sarnt nyvalde Britt-Marie
Magnusson som styrelsesuppleanter ftir tiden fram till och med slutet av niista ordinarie
ftireningsstdmma.

Val av revisorer och revisorssuppleanter

Valberedningen ft)reslog nedan angivna revisorsval ftir tiden fram till och med slutet av niista
ordinarie ft)reningsstiimma.

Stiimmun omvalde Agneta Simonsson och Jan Persson som revisorer ltjr tiden fram till och med
slutet av niista ordinarie ftireningsstiimma.

Strimman omvalde Orvokki Asman och Ing-Marie Johansson som revisorssuppleanter for tiden fram
till och med slutet av niista ordinarie ftireninssstiimma.

Friga om tillsiittande av valberedning

Stf,mman utsig Anna Sundalen och Kristina Holzner att ing6 i valberedningen med Kristina Holzner
som sammankallande.

Justerin
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s20 Information om kommunens utredning om iivertagande av
huvudmannaskapet ftir allmiin platsmark

Jan Johansson informerade om vad huvudmannaskap ftir allmiin platsmark innebiir, kommunens
utredning om overtagande av huvudmannaskapet frir allmiin platsmark frin de viigftireningar som
ingir i Tjorns Viigftireningars Samverkansorganisation (TVS), bl.a. Myggeniis Viig- och
Samftillighetsft)rening, att kommunen efter stort motstand frin TVS och enskilda kommuninvinare
beslutat att inte dverta huvudmannaskapet ftir den allmiinna platsmark, som viigfbreningarna inom
TV S enl i gt giil lande lantmliteriforriittningar ftirvaltar.

$ 21 Information om dagvattenavgift fiir gata

Stefan Karlsson informerade att viigftlreningama inom TVS har tiverklagat dagvattenavgiften for gata
(dg-avgift) for Aren 2012 och20I4 tlll Statens Va-niimnd, att iirendena iinnu inte Zir avgjorda av
niimnden och att viigft)reningamabl.a. har anftirt att kommunen inte har visat att man har haft nigra
kostnader ftir avvattningen av h6rdgjord allmiin platsmark.

522 Information om fiberbredband

Stefan Karlsson informerade att TeliaSonora (<ippen fiber) i mejl uppgivit att en individuell villa fiber
kampanj kan bli aktuell i Myggeniis v6ren 2015, att Myggeniisborna iiven sjiilva kan dra iging
intresset genom att liimna sina mejladresser till 6ppen fiber, att det miste vara mins 60 procent
intresserade av det totala antalet hushill i Myggeniis och att ett annat alternativ 2ir att bilda en
fiberftjrening, som blir iigare till fiberniitet och traffar avtal med Skanova om drift och underhill av
niitet.

s23

^)

Ovriga frigor till styrelsen

Friga stiilldes om itgiirder frir att ft)rhindra att fordonsftirare kor l6ngt <iver giillande
hastighetsbegriinsning 30 km/tim inom omridet.

Styrelsen svarade att man begtirt fler fartkontroller hos polisen, att styrelsen
tillskrivit Viisttrafik och bussbolagen for att fi ner hastighetemaphvdgama, att
styrelsen har diskuterat att avskilja en del av viigbanan till g6ng- och cykelviig
utmed de huvudviigar, som inte har trottoarer och diirigenom fA en smalare vdgbana
ftir att f6 ner hastighetema pi dessa vdgar.

Synpunkter framft)rdes om bulor och chikaner ft)r att diimpa hastigheten pA
viigarna.

Meddelande av tid och plats diir stiimmoprotokollet hills tillgiingligt

Sttimman beslutade att protokollet skall justeras pi Lodjursviigen 7, kl. 19.00 den27 maj 2014.
Protokollet hills tillgringligt pi foreningens hemsida www.tvstjorn.se/myegenas.html och pi Tjdrns
Sparbank i Myggeniis fr.o.m. den 28 maj.

s24
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FiireningsstSimmans avslutning

Ordftiranden tackade de niirvarande lor deltagande i ftireningsstiimman, varefter ordfiiranden
ftirklarade foreningsst?imman avslutad.

Vid protokollet:

Justeringsman

/1 /
,/preft fu\t^--

T6rese Johansson
Justeringsman

Justeras:

Si


