
 
 
 
 
 
 
 
 

PROTOKOLL 
 
fört vid årsmöte i Bruketvägarnas samfällighetsförening lördagen den 15 juli 2006 
 
Ordförande PO Svensson hälsade deltagarna välkomna. Kallelse har utgått i behörig ordning. 
Dagordningen godkändes. 
  
1 Till ordförande för stämman valdes PO Svensson. 

 
2 Till sekreterare vid stämman valdes Kerstin Wiman. 

 
3 Till justeringsmän tillika rösträknare valdes Anne Petersén och Jacob Stern. 

 
4 Ordföranden föredrog styrelseberättelsen. Styrelsen har haft två protokollförda möten under 

verksamhetsåret. Löpande verksamhet har skötts genom informella kontakter. Vinterväghållningen 
har skötts till belåtenhet med blivit ovanligt dyr p g a en snörik vinter. Upprustning av 
Lillklubbsbacken och vägen vid Tornberget är genomförda. En varningsskylt har satts upp vid 
Målarskolan.  
 
Balans- och resultaträkningen föredrogs och fastställdes. KG Sandahl påpekade att det finns 
kommentarer till redovisningen. Jacob Stern föredrog revisorernas berättelse och föreslog 
ansvarsfrihet för styrelsen. 
 

5 Styrelsen beviljades ansvarsfrihet. 
 

6 Styrelsens förslag till utgifts- och inkomststat föredrogs.  
 

7 Kerstin Tuominen föredrog valberedningens förslag till styrelse: 
Per Olof Svensson  ordförande  1 år omval 
Elisabeth Söderström  sekreterare  2 år nyval 
Peter Windholz  vägfogde  2 år omval 
Svante Hägerstrand  ledamot  2 år  omval 
Kjell Jansson    suppleant  1 år omval 
Kerstin Rylander  suppleant  1 år omval 
  
Stämman beslutade i enlighet med valberedningens förslag. 
 

8 Till revisorer på ett år omvaldes K G Sandahl och Jacob Stern och till revisorssuppleanter 
omvaldes Petter Åkerman och Peter Hesselius, också på ett år. 
 

9 Till valberedning utsågs Kerstin Tuominen, sammankallande, samt Johnny Lindblom och Sören 
Norrby. 
 

10 Upprustning av Södra Bruketvägen diskuterades. Lagning av hål i befintlig beläggning 
fungerar inte. Styrlesen har tagit in offert på ”om-asfaltering” från samma entreprenör 
som utförde hårdgöringen av Norra Bruketvägen. Kostnaden uppgår till 153.000 kr inkl. 
moms. Eventuellt tillkommer kostnad för att byta ut gamla vägtrummor. Åtgärden skall 



finansieras genom ett nytt lån. Den årliga lånekostnaden uppgår till c:a 10.000 kr i räntor 
och 45.000 kr i amorteringar. 
 
Mötet beslöt att åtgärden skall genomföras samt bemyndigade styrelsen att ta upp lån till 
erforderligt belopp. 
 

11 Än en gång diskuterades vad som kan göras för att minska hastigheten på vägen. Eftersom 
vi inte får sätta upp skyltar verkar farthinder vara enda lösningen. Efter en allmän 
diskussion föreslogs att vi på prov inför farthinder på tre ställen: vid Målarskolan, vid 
badviken på Klubben samt på vägsträckan nedanför Bertilssons. På asfaltvägen vid 
Målarskolan används gummihinder, på grusvägarna ett slags ”limpor” av grus. 
Utvärdering görs på nästa årsmöte. 
 

12 Inga motioner har inkommit. 
 

13 Slyröjning i dikena diskuterades. Det är svårt att fa tag på någon som åtar sig det. På en 
vägsträcka har röjning utförts på privat initiativ. 

 
Ordföranden avslutade mötet och tackade för visat intresse, samt tackade avgående 
sekreteraren Kerstin Wiman för ”lång och trogen tjänst”. 
 
 
 
 
 
 
Vid protokollet      Ordförande 
 
 
Kerstin Wiman      Per-Olof Svensson 
 
 
 
Justeras: 
 
 
Anne Petersén      Jacob Stern 
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