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PROTOKOLL
fört vid årsmöte i Bruketvägarnas samfällighetsförening lördagen den 16 juli 2005
Ordförande PO Svensson hälsade deltagarna välkomna och tackade avgående kassören Marie Egelin
för gott arbete.
1

Till ordförande för stämman valdes PO Svensson.

2

Till sekreterare vid stämman valdes Kerstin Wiman.

3

Till justeringsmän tillika rösträknare valdes Arne Petersén och Sören Norrby.

4

Ordföranden föredrog styrelseberättelsen samt balans- och resultaträkningen.
Balans- och resultaträkningen fastställdes.
Revisorerna tillstyrker ansvarsfrihet.

5

Styrelsen beviljades ansvarsfrihet.

6

För att undvika dräneringsproblem åligger det medlemmarna att rensa sina diken.
Sekreteraren påminde om medlemmarnas skyldighet att anmäla adressändring samt ändrade
ägarförhållanden till styrelsen.

7

Inga motioner har inkommit.

8

Styrelsens statförslag föredrogs och kommenterades. I debiteringslängden är endast små
förändringar gjorda. Debiteringslängden godkändes.
Johnny Lindblom påpekade att vi kan söka extra bidrag för förbättringsarbeten som t.ex.
att lägga ner nya vägtrummor.

9

Kerstin Tuominen föredrog valberedningens förslag till styrelse:
Margot Eriksson
kassör
2 år nyval
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.

10 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.
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11 Till valberedning utsågs Kerstin Tuominen, sammankallande, samt Johnny Lindblom och Sören
Norrby.
12 Övriga frågor
• Snöröjningen i Lillklubbsbacken diskuterades. Nuvarande entreprenör kommer inte alltid upp
med sin maskin. Det ingår dock i uppdraget att även denna vägsträcka plogas. Eventuellt kan
underentreprenör med lämpligare maskin anlitas. Plogningen måste också utföras på sådant
sätt att vatten från snösmältningen kan rinna undan och isbildning undviks.
• Parkering på vägmark utgör på sina ställen ett problem. Berörda fastighetsägare skall vidtalas.
• Ansvar för slyröjning åligger vägföreningen om det är av vikt för trafiksäkerheten.
• Vid kantskärning av vägen är det fastighetsägarnas skyldighet att ta hand om skräpet.
Information om detta bifogas inbetalningskortet.
• Varningsskyltar ”Lekande barn” skall sättas upp på båda sidor om badviken samt vid
Målarskolan.
• Problem med parkering på privat mark i närheten av badviken får lösas av berörda
fastighetsägare.
13 Det justerade protokollet finns tillgängligt i BRUS’ brevlåda utanför Målarskolan.
Ordföranden avslutade mötet och tackade deltagarna för visat intresse.
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