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Niirvarande: se bifogad ftirteckning

1. Årsmötets öppnande
Ordförande lörklarar mötet öppnat och hälsar alla välkomna

2. Årsmötets behöriga utlysande
Ordförande frågar om årsmötet ansågs behörigt utll'st, r,ilket medlemmama ansåg.

3. Godkännande av dagordningen
Årsmötet beslutar att godkänna dagordningen.

4. Val av mötesorOfti'.uoO.
Årsmötet beslutar att välja sittande, Lennart Sundin, till mötesordförande.

5. Val av mötessekreterare
Årsmötet beslutar att välja sittande. Barbro Nordn Sundin, till mötessekreterare.

6. Val av två justeringsmän tillika rösträknare
Till justeringsmän tillika rösträknare väljs Victor Strömberg och Ulf Nordn

7. Styrelsens och revisorernas berättelse
Styrelsens verksamhetsberättelse hade skickats ut med kallelsen. Roger Hellefors läser
upp revisionsberättelsen.

8. Ansvarsfrihet för styrelsen.
Årsmötet beslutar att ge styrelsen ansr.,arsfrihet för
verksamhetsåret 20 I 8050 1 -20 1 9043 0

9. Framställningar från styrelsen och motioner från medlemmarna
o Motion om dikning från medlem. På vissa delar av vår1 vägnät finns det inga

diken och framfbr allt i början av Österviksvägen är det riktigt dåligt. Dikning
ska beställas när ordförande haft möte med Djurö Gräv och bestämt var mer vi
skall dika. Därefter så skall vi meddela till Ledningskollen som meddelar vilka
som har ledningar inom vårt område.

o Framställan från styrelsen om slitageavgift. Vägarna har blivit mycket förstörda
under de senaste åren då ett flertal stora byggen har satts igång. 2017 höjdes
avgiften tiån 5000:- till 7500:- lor större byggnationer samt att om vägarna blivit
förstörda skulle den fastighetsägare som orsakat skadoma ansvara för att de blir
reparerade. Styrelsen har arbetat fram ett nytt ftirslag som skickats ut till
samtliga fastighetsägare. Årsmötet hade en diskussion om försiaget och beslutar
därefter att förslaget skall antas. (bifbgas protokollet)
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10. Ersättning till styrelsen och revisorerna
Ersättningen är ett arvode pä999 kronor till 3 styrelsemedlemmar, samt ersättning för
resekostnader.
Årsmötet beslutar att ersättningen skall vara samma som fbregående år.

11. Styrelsens fiirslag till utgifts-och inkomststat samt debiteringslängd
Årsmötet beslutar att utdebiteringen ska vara 2 500 kronor per andel för kommande
period och den ska vara betald senast 20191031.
Postgironumret är 109 7 4 53 - 3.

Räkningen kommer att skickas ut via mail eller som brev om mail saknas.

OBS! skriv namn eller fastighetsbeteckning på talongen.
Debiteringslängden fanns framlagd för granskning.

12. Val av styrelse och styrelseordftirande
Ro ger Hel letbrs ltiredrar valberedningens förslag :

o lvlaria Hellefors, Stefan Rl ott och Peter Nyström väljs till ordinarie ledarnöter for
perioden 2019-2021

o ordförande Lennart Sundin kr-arstår for perioden 201 8-2020
o Barbro Noren Sundin. Mai-Lis Blezell och Gunilla Berg kvarstår som ordinarie

ledamöter för perioden 2018-2020
o Lena Håkansson. Anders Her:rlin och Mattias Werner r,älis som suppleanter för

2019-2420.
Årsmötet beslutar enligt lorslaget.

13. Val av revisorer
Valberedningen löreslår
o Hdlöne Berlin och Malin Forsberg väljs till revisorer för perioden20t9-2020
o Petra Alpsten r.äljs till revisorssuppleant för perioden2019-2020.

Årsmötet beslutar enligt törslaget.

14. Val av valberedning
Förslag att Roger Hellefors och Victor Strömberg utgör valberedning for perioden2019-
2020.
Årsmötet beslutar enligt forslaget.

15. Övriga frågor
o Malou Norrman rapporterar om Grannsamverkan. Under året har det r.arit lugnt i vårt

område. I Krysshamn har det stulits en del båtmotorer.
Ordförande tackar Malou t-ör hennes goda arbete med Grannsamverkan.

o Frågan om farthinder har diskuterats i styrelsen under flera år. Någon riktigt bra
lösning har inte framkommit. Vid årsmötet kom ett lörslag att ha ett farthinder som

täcker halva r.ägbanan. Styrelsen funderar vidare på detta ftrrslag.

o Städdagar för perioden blir 14 september 2019 samt 9 maj 2020.

16. Plats där årsmötesprotokollet hålls tillgängligt
Protokollet iäggs ut på hemsidan och skickas hem till fastighetsägarna med mail/brev.
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17. Avslutning
Ordlorande tackar för visat intresse och f'örklarar årsmötet avslutat.

Bo^.0^ \Jn;Q*-t:
Barbro Nor6n Sundin
Sekreterare

q
i4,'

Ulf Nordn
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Namn

Ulf Nordn" Barbro Noren Sundin och Lennart Sundin
Helge Kuba
Peter Wadner och Nina Wadner
Peter N,vström och Kerstin Nyström
Maria och Roger Hellefors
Gunilla Berg
.Iacob Fredell genom fullmakt till Gunilla Berg
Malou Nonman
Victor och Rosie Strömberg
Gunilla Hjorth
Bernt Blixth och Ulrica Blixt
Rober-t Petren
Eva Brirnark
K;-rkogårdsudds AB genom fullmakt till Gunilla Berg
N{ariusz Jankou'och Monika Koiela
Per Göthlin
Maj-Lis Blezell
Carin Bergstrand
Rikard Unelius
Lena Håkansson
Martin Ridderfbrs
Roland Olsson, Annika Ridderfors och Malin Ridderfors
Sture Ahlstedt
Mikael Bramert
Petra Alpsten
Stefan Ryott
Per-Arne och Ulla Lindholm
Annette och Anders Herrlin
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20190722
Motion från st)"relsen:

Slitageavgift vid schaktning. sprängning utfyllnad, borttransport av ftillda träd och nybyggnation
på fastigheter inom ÖSf'f's område.

o Aniedningen till denna avgift är att vära vägar inom området är uppbyggda under
30-talet och 50-talet. Dä r'ar inte lastltirmågan och tyngden på lastbilarna som idag.
Idag har vi ett axeltr"vck på ca 16 ton då tåg det på 4 ton. idag kan vi konstatera att
r.ägbanan "kavias" ut i dikena. Så att dikena frirsvinner och vattnet inte rinner av
r,ägbanan. Dessutom har den tunga trat-rken kört borl slitlagret. Så att vi idag kör på
underbyggnaden av vägkroppen.

o Fastighetsägaren skall informera ordförande för ÖSpf- infor ett projekt som kräver
besiktning av vägen lram till fastigheten där projektet skall ske. Mail eller telefon!
Berörd vägsträcka skal1 besiktigas av fastighetsägare/eller av denne utsedd person och en
från st,vrelsen for ÖSff'. Ett protokoll skall upprättas med fotografier av gällande
vägsträcka och undertecknas av bägge parter. Efter avslutat projekt skall en efterbesiktning
ske, med ett avslutningsprotokoll.

o Gällande begränsning av last gäller BK 2 för fordonen inom ÖSFFs område. Skylt
kommer att sättas upp vid infarten till området.

. Under dällossning far inga tunga transporter utfdras.

o Kostnad:
1 - 3 transpofier per år till f-astigheten ger ingen avgift
4 - l0 transpofier per år till fastigheten kostar 15 000 kr/år
11 - 50 transpofier per år till fastigheten kostar 50 000 kr/år
51- eller mer transpofter per år till fastigheten kostar 100 000 kr/år.

o Slitageavgiften kommer att utgå for valje kalenderår, som utökat antal tunga
transporter (över 3,5 ton) enligt ovanstående beräkningsmodell pägär.
Slitageavgiften avser ersättning for det ökade underhållet på grund av dessa
transporter såsom grusning" dikning, hyvling mm.
Direkta skador som djupa hjulspår, sönderkörd vägren eller sönderkörda vägtrummor som
uppstår. ska åtgärdas direkt av fastighetsägaren oavsett antalet transporter.
Fastighetsägaren är ansvarig för att slitageavgiften betalas. Betalning skall ske senast sista
februari året efter att transporterna skett och mot av ÖSpF utställd faktura.

Styrelsen nor ÖSf'f'
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