
Årböle vägsamfällighet 
 
Protokoll fört vid årsmöte 2005-03-23 i Vavdsgården 
 
Närvarande 
Olov Hasselberg, Thage Eriksson, Björn Skeppström, Bo Sundberg,  
Lena Grundin, Jaan Lender, Berth Åhrman, Åke Zetterberg, Kjell Sternrud, Anders Sikberg, 
Ulf Kristell, Monica Kristell, Elisabeth Sjöqvist, Sverker Sjöqvist. 
 
§ 1 Olof hälsade välkommen och öppnade mötet. 
 
§ 2 Till ordförande för årsmötet valdes Olof Hasselberg och till sekreterare Bo Sundberg. 
 
§ 3 Till justerare och tillika rösträknare valdes Kjell Sternrud och Anders Sikberg. 
 
§ 4 Årsmötet godkände kallelsen. 
 
§ 5 Årsmötet godkände dagordningen. 
 
§ 6 Styrelsens verksamhetsberättelse föredrogs av Bo Sundberg 
      Den godkändes och lades till handlingarna. Bilaga 1. 
 
§ 7 Styrelsens ekonomiska rapport föredrogs av Lena Grundin. Den godkändes och lades till  
      handlingarna. Bilaga 2. 
 
§ 8 Revisorernas berättelse föredrogs av Kjell Sternrud. Den godkändes och lades till  
      handlingarna. Bilaga 3. 
 
§ 9 Årsmötet beslutade att ge styrelsens ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2004. 
 
§ 10 Årsmötet beslutade att arvoden för kommande verksamhetsår följer prisbasbeloppet i      
        i enlighet med beslut på tidigare årsmöten.  
 
§ 11 Diskuterades ny beläggning av vägen. 
        Ordförande redogjorde för bakgrunden. Vägen belades första gången 1999.       
        Beläggningen fick ytskador vid skrapning för 3 vintrar sedan vilket resulterat i att ytan  
        vid tjällossningen blivit skör med skador på beläggningen som följd, detta har medfört 
        omfattande lagningsarbete under de senaste åren. Tanken vid den första beläggningen 
        1999 var att lånet för beläggningsarbetet skulle återbetalas innan ny beläggning lades. 
        Styrelsen förslag till årsmötet är nu att tidigarelägga beläggningen innan det gamla lånet     
        till fullo är amorterat för att undvika dyra reparationsarbeten på den gamla belåggningen. 
        Ett nytt beläggningsskikt beräknas hålla 15 år. På särskild känsliga ställen som  
        exempelvis Bylekurvan föreslår styrelsen att en mjukare beläggning typ ”Mjugg” 
        används för att öka hållbarheten. Detta kan medföra att samfälligheten kan ansöka 
        om förstärkningspengar från Vägverket och Tierps Kommun. 
 
        Beslutade årsmötet i enlighet med styrelsens förslag att ny beläggning av vägen utföres 
        under våren/sommaren 2005 och att anbudsförfrågan går ut snarast efter detta möte. 
        Beslutade årsmötet att uppta ett nytt lån i Handelsbanken på 900 000 kr och om behov  
        uppstår på grund av kostnadsläget att öka denna lånesumma så kallas till ett extra  
        årsmöte.  
     



§ 12 Styrelsens förslag till budget för 2005 med kostnad för ny beläggning medtagen  
        föredrogs av Lena Grundin. Den godkändes och lades till handlingarna. Bilaga 4. 
 
§ 13 Årsmötet beslutade att utdebiteringen till medlemmarna för 2005 skall följa pris- 
        basbeloppet och därmed uppgå till 39 400 kr med minsta debitering på 100 kr. 
 
§ 14 Årsmötet beslutade om öppen valordning. 
 
§ 15 Förslag från valberedningen föredrogs av sammankallande Jaan Lender. 
        Årsmötet beslutade välja: 
        Till styrelsen, omval Olov Hasselberg på 2 år, omval Bo Sundberg på 2 år, omval 
        Lena Grundin på 2 år. 
        Till ordförande  Olof Hasselberg. 
        Till firmatecknare  Olof Hasselberg och Lena Grundin. 
        Till suppleanter P-G Wahlgren  och Sven-Ivar Gustavsson på 1 år vardera. 
 
 
§ 16 Till revisor omval Stefan Wendin på 2 år. 
        Till revisorsuppleant omval Adriana Lender på 2 år och nyval Anders Sikberg    
        På 1 år. 
           
§ 17 Till valberedning valdes Jaan Lender, sammankallande och Agneta Pettersson 
 
§ 18 Övriga frågor. 
        Björn Skeppström efterfrågande de nya stadgar för samfälligheten som antogs 
        vid årsmötet 2003 utskrivna i ett snyggt skick, nu föreligger en upplaga med delvis  
        handskriven text. 
        Sekreteraren åtogs sig att till nästa styrelsemöte få fram stadgarna utskriva ett nytt skick. 
         
§ 19 Ordförande tackade för visat intresse och avslutade årsmötesförhandlingarna. 
        Därefter blev det kaffe och smörgåstårta. 
 
 
 
        Vid protokollet   Ordförande 
 
 
        Bo Sundberg   Olov Hasselberg 
 
          
        Justerat                         Justerat 
 
 
         Kjell Sternrud    Anders Sikberg 


