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Stora Frö Samfällighetsförening  
Stora Frö 

Föreningsstämma 2007-07-28 

PROTOKOLL 
2007-07-28 

§1  Mötets öppnande  
Ordförande Bengt Jönsson öppnade stämman och hälsade de närvarande välkomna.  
 

§2  Mötets behöriga utlysande 
Stämman godkände att kallelsen till föreningsstämman skett i behörig ordning.  
 

§3  Närvarande och röstlängd  
16 medlemmar hade samlats. Stämman beslöt att upprätta röstlängd vid behov.  
 

§4  Fastställande av dagordning 
Styrelsens förslag till dagordning fastställdes.  
 

§5  Ordförande och sekreterare för stämman 
Val av ordförande, sekreterare och justeringsmän för stämman.  
Till ordförande valdes Bengt Jönsson.  
Till sekreterare valdes Sven-Evert Hansen.  
Till justeringsmän valdes Peter Jönsson och Ingemar Friberg 
 

§6  Styrelsens förvaltningsberättelse  
Förvaltningsberättelsen upplästes av ordförnden. 
Stämman beslöt fastställa förvaltningsberättelsen och lägga den till handlingarna.  
 

§7  Revisionsberättelse 
Eftersom revisorerna saknades lästes revisionsberättelsen upp av ordföranden.  
Berättelsen lades till handlingarna. 

§8  Resultat- och balansräkning  
Ordföranden föredrog resultat- och balansräkningen. 
Stämman beslutade fastställa resultat och balansräkning.  
 

§9  Ansvarsfrihet för styrelsen 2006-2007 
Stämman beviljade styrelsen ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret.  
 

§10  Förnyelseplanen redovisades av vägkommittén 
Asfaltering av vägar fastställdes och kommer att ske enligt en 5-årsplan. 
Prioriteringsordning: 

1. Eriks väg (ca 203 000 kr inkl moms) 
2. Vägen mellan Mältaregatan och StoraFrögården (ca 46 000 kr inkl. moms) 
3. 3 vägar på Haga Södra (ca 78 000 kr inkl moms) 

  

§11  Avsättning till underhålls- och förnyelseplan 
Stämman beslöt avsätta 50 000 kronor till förnyelsefonden.  
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§12  Ersättning till styrelse och vägkommittén 
Stämman beslutade att ersättningen till styrelsemedlemmar ska vara oförändrad. 

• Ordföranden 5 000 kr 
• Kassören 4 000 kr 
• Sekreteraren 3 000 kr 
• Vägkommitténs ledamöter 2 000 kr/man 

  

§13  Förslag till utgifts- och inkomststat 
Stämman beslutade fastställa föreslagen utgifts- och inkomststat för verksamhetsåret 
2007-2008. 
På styrelsens förslag fastställdes även utgiftsstaten för nästkommande verksamhetsår 
(2008-2009) gällande enbart vägunderhållet.  
Orsaken till att stämman fastställer utgiftsstaten även för kommande verksamhetsår är 
att vägkommittén ska kunna sköta vägunderhållet mellan tiden då verksamhetsårets 
slutar (den 31 mars) och fram till stämman. 
 

§14  Framläggning av upprättad debiteringslängd 
Kassören lade fram styrelsen förslag till debiteringslängd om 250 kr per hel andel 
som bygger på ovan i § 13 fastställd utgifts- och inkomststat. Stämman beslutar enligt 
förslaget. 
 

§15 Inträdesavgift för  nya fastigheter 
Stämman beslutade att inträdesavgiften för nybildade fastigheter ska vara 
1000 kronor gällande verksamhetsåret 2007-08. Avgiften är samma summa som finns 
per andelsägare. 
 

§16  Val av ordförande för styrelsen 
Bengt Jönsson valdes till ordförande för Stora Frö samfällighetsförening på ett år.  
 

 

§17  Val av ledamöter och suppleanter i styrelsen 
Val av ordinarie ledamöter och suppleanter för styrelsen:  
 
Ordinarie ledamöter 2 år   Suppleanter 1 år   
Sven-Erik Hanberth  Omval Peter Jönsson omval  
Bertil Jönsson  Omval Ola Malmqvist omval  
Clifford Öhman Omval Hans-Åke Wetterberg omval 
Valda förra året för två år:  Ingemar Friberg omval  
Allan Engström  Per-Inge Karlsson omval 
Sven-Evert Hansen  Bo Henriksson omval 
Bengt Nilsson  Bengt Kläppe omval 
Ulf Sturesson  Lennart Sanded omval 
Ove Karlesand 
(Kommunens repr.)  Eddy Johnsson  

(kommunens repr.)  
 

§18  Val av revisorer och revisorsuppleanter 
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Revisorer på 1 år:  Revisorsuppleanter på 1 år  
Britt-Marie Bergman omval Peter Wiebe omval 
Kristina Lindstedt omval  
   

§19  Val av valberedning  
På 1 år valdes  Per-Inge Karlsson (sammankallande) 
 Joel Jönsson 
 Tommy Berggren 
 

§20  Behandling av inkomna motioner och framställning från styrelsen 
Inga motioner hade inkommit. 
Styrelsens förslag på stadgeändringar i § 14 Kallelse till stämman (bilaga 1) 
godkändes. 
 

§21  Övriga frågor  
1. Haga Norra 
Hagaparksvägen har delvis hastighetsbegränsats till 30 km/h. Denna 
hastighetsbegränsning hålls inte av alla trafikanter. Många håller betydligt högre 
hastighet vilket gör att riskerna för olyckor är stor. Medlemmar frågade om inte 
farthinder av något slag kunde sättas upp. 
Vägkommittén svarar att förfrågningar gjorts till Vägverket och de har inga andra 
förslag än att göra ”vägbulor” för att hålla ner farten. Detta passar inte för den trafik 
med husvagnar, tunga fordon och lantbruksmaskiner som använder vägen. Däremot 
kan NTF låna ut en fartkamera, som läser av och visar vilken fart fordonen har. 
Dessutom sparas hastigheterna, så att man kan få statistik över hastighetsfördelningen 
och då se hur snabb trafiken är. Denna fartregistrering kan ske till nästa sommar med 
början vid midsommar. 

2. Genvägen 
Representanter för Haga Södra föreslog att genvägen skulle stängas av där asfalten 
slutar. Önskemål om tillfällig hastighetsbegränsing till 30 km/h på Mältaregatan från 
infarten till Genvägen och till parkeringen vid badplatsen under sommarmånaderna 
framfördes också. 
Vägkommittén svarar att den del som inte asfalterats är jordbruksmark och inte en 
väg tillhörande samfälligheten. Det är inte meningen att bilar ska köra där. Det är 
ändå bra att det finns möjligheter för utryckningsfordon att komma fram, om det 
skulle vara nödvändigt.  
Det finns en del som använder Genvägen för genomfart. Om dessa skulle välja andra 
vägar kommer skulle belastningen öka på dessa vägar istället. 
Styrelsen tar åt sig av de framförda önskemålen och ska kolla upp möjligheterna till 
tillfällig hastighetsbegränsning. 

3. Öland Roots 
Haga Södras representanter framförde att det förekommit en ”vild parkering och 
övernattning” på deras område. En förbättring önskas till nästa års festival. 
Vägkommittén svarar att det kommer att blir ett utvärderingsmöte under 
sensommaren tillsammans med Stora Frö samfällighetsförening, byalaget och 
representanter för berörda områden. Då kan brister i arrangemanget rättas till inför 
kommande år. 




§ 14 
 
Kallelse till stämma 
 
Styrelsen kallar till stämma. Det skall ske genom brev. 
Om medlem lämnar sin E-postadress med önskan att i stället för brev i framtiden få 
motsvarande kallelse via E-post anses detta likvärdigt med brev. 
 
Kallelse skall ske senast tre veckor före sammanträdet. 
 
I kallelsen skall anges tid och plats för stämman, vilka ärenden som skall förekomma på 
stämman, uppgift om plats där i § 13 angivna handlingar finns tillgängliga. 
 
Styrelsen skall tillse att andra meddelanden kommer till medlemmarnas kännedom genom 
brev eller genom E-post enligt första stycket denna §. 
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Årets arrangemang har annars fungerat mycket bra Framkomligheten på vägarna har 
varit bra. 
 

§22  Plats där protokollet från stämman hålls tillgängligt 
Detta protokoll ska finnas tillgängligt hos sekreteraren Sven-Evert Hansen och det 
kommer även att finnas på hemsidan senast den 18 augusti 2007. 
  

§23  Föreningsstämman avslutas 
Ordföranden avslutade mötet och tackade alla för visat intresse.  
Därefter serverades kaffe.  
 

Vid protokollet  
 
……………………………… 
Sven-Evert Hansen (Sekreterare)  

 
…………………………… 
Bengt Jönsson (ordförande)  

Justering:  …………………………… 
Peter Jönsson 

…………………………… 
Ingemar Friberg 

 


