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Stora Frö Samfällighetsförening  
Stora Frö 

Föreningsstämma 2020-07-25 på dansbanan 

 

PROTOKOLL 

2020-07-25 

§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  

51 medlemmar hade samlats. Stämman beslöt att upprätta röstlängd vid behov. Till 

justeringsmän tillika rösträknare valdes Lars Bœckström och Stefan Thörn. 

 

§4  Fastställande av dagordning 

Styrelsens förslag till dagordning fastställdes.  

 

§5  Ordförande och sekreterare för stämman 

Till ordförande valdes Bengt Jönsson.  

Till sekreterare valdes Sven-Evert Hansen.  

 

§6  Styrelsens förvaltningsberättelse  

Ordföranden föredrog förvaltningsberättelsen samt resultat- och balansräkningen. 

Skrifterna lades därefter till handlingarna. 

 

§7  Revisionsberättelse 

Revisionsberättelsen godkändes och lades till handlingarna 

 

§8  Resultat- och balansräkning  

Stämman beslöt fastställa dessa och lägga dem till handlingarna. 

 

§9  Ansvarsfrihet för styrelsen 2019-04-01—2020-03-31 

Stämman beviljade styrelsen ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret.  

 

§10  Underhålls- och förnyelseplan 

Ordföranden presenterade planen och meddelade att endast normalt underhåll 

kommer att ske under innevarande år, eftersom den stora asfalteringen under året har 

en delskuld som ska betalas.  
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§11  Avsättning till underhålls- och förnyelseplan 

Efter ordförandens redogörelse beslutades att 65 000 kr ska avsättas i förnyelsefond. 

 

§12  Ersättning till styrelsen och vägkommittén 

Stämman beslutade att ersättningen inte ändras 

Ordförande 9 000 kr 

Sekreterare 4 500 kr 

Kassör 6 500 kr 

Ordförande vägkommittén 6 500 kr 

Övriga i vägkommittén 3 000 kr/person. 

 

§13  Förslag till budget 

Ordföranden redogjorde för styrelsens förslag till budget för 2020-2021. Stämman 

beslutade fastställa föreslaget. 

På styrelsens förslag fastställdes även budgeten för nästkommande verksamhetsår 

(2021-2022) gällande enbart vägunderhållet.  

 

§14  Framläggning av upprättad debiteringslängd 

Ordföranden lade fram styrelsens förslag till debiteringslängd om 250 kr per andel. 

Fast boende har 2 andelar per fastighet och sommarboende 1 andel per fastighet. 

Stämman beslutar enligt förslaget. 

 

§15 Val av ordförande för styrelsen 

Bengt Jönsson valdes till ordförande för Stora Frö samfällighetsförening på ett år.  

 

§16  Val av ledamöter och suppleanter i styrelsen 

Val av ordinarie ledamöter och suppleanter för styrelsen:  

 

Ordinarie ledamöter 2 år   Suppleanter 1 år   

Ulf Sturesson omval  Peter Jönsson omval  

Per-Gunnar Jönsson omval  Ola Malmqvist omval  

Sven-Evert Hansen omval Anders Andersson omval 

Jörgen Nilsson omval Berit Elander omval  

Stefan Thörn nyval Per-Inge Karlsson omval 

Valda förra året för två år:  Lena Sundin omval 

Hans-Göran Martinsson  Bengt Kläppe omval 

Christian Sturesson  Lennart Sanded omval 

Per Nemback    

Benny Yngvesson    

    
 

§17 Val av revisorer och revisorsuppleanter 

Revisorer på 1 år:  
Revisorsuppleanter på 1 år  

Mats Nilsson omval Peter Wiebe omval 

Martin Jönsson nyval  
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§18  Val av valberedning  

På 1 år valdes  Allan Engström (sammankallande)  

 Per-Inge Karlsson  

 Peter Jönsson 

 

§19  Behandling av inkomna motioner. 

Två motioner hade inkommit, som handlade om hastigheten på den del av 

Hagaparksvägen, där Genvägen och Rudolfs väg har utfart. Hastighetsbegränsningen 

är satt till 30 km/h och tidigare stämmobeslut gäller. Beslutet säger att två gupp ska 

läggas ut under sommarhalvåret. Guppens konstruktion gör att trafikanterna måste 

sakta ner till högst 15 km/h för att kunna passera säkert.  Många trafikanter från 

campingen och badet undviker guppen genom att i ställer köra andra hållet på 

Mältaregatan och genom byn. 

I Bengt Kläppes motion föreslås att nuvarande gupp ska ersättas med fasta gupp, som 

är vanligt i t.ex. Färjestaden. 

I motionen från styrelsens vägsektion förslås att guppen ska ersättas med 

hastighetsmätare, som visar fordonets fart och därmed ska påminna föraren om 

hastighetsbegränsningen. 

Ordföranden ansåg att en tredje möjlighet är att inte göra några förändringar. Denna 

möjlighet röstades bort genom handuppräckning. 

Motionerna diskuterades och många deltagare gjorde olika inlägg: ”Det är inte bara 

på den vägsträckan som hastigheten är för hög. På den smala Mältaregatan i byn kör 

många alldeles för fort med både husvagnar och husbilar. På vissa ställen kan 

chikaner göras. Hela området borde noggrant inventeras på olycksrisker. Bilar kör 

jättefort på Hagaparksvägen, då guppen inte är utlagda. Med flera liknande inlägg” 

En fråga om hur utfallet har varit på Affärsgatan, där en hastighetsmätare varit 

uppsatt under längre tid, besvarades med att hastigheten upplevs ha minskat. 

Medelhastigheten på samtliga fordon åt båda hållen är ca. 32 km/h under tiden 

mätningar skett. 

Vi röstningen via handuppräckning visade det sig att det var svårt att avgöra vilket 

alternativ som fick flest röster. Då säger stadgarna att en omröstning ska ske där varje 

medlem (fastighet) har en röst och om någon begär en sluten omröstning ska detta 

ske.  

Denna procedur tar tid, så förslag kom att styrelsen ska ägna sig åt att genomlysa hela 

området vad gäller trafiksäkerhet och hastighet och att en extra stämma ska hållas 

före april månads utgång 2021.  

Då kan under augusti månad 2020 göras hastighetsmätningar på Hagaparksvägen 

istället för gupp och även prova andra lösningar för att öka trafiksäkerheten i hela vårt 

område. 

Stämman beslöt att styrelsen får i uppdrag att testa olika metoder för att få ner 

hastigheten och förbättra säkerheten i hela området. En redovisning ska ske på 

extrastämman. 

 

§20  

Övriga frågor  

Det finns många korsningar där häckar eller annat hindrar sikten. Enligt Mörbylånga 

kommuns och andra kommuners regler gäller att höjden på buskar eller liknande 

högst får vara 80 cm hög på en sträcka av10 m från korsande gata. Styrelsen ska göra 

en översyn och åtgärda felen i vägkorsningarna i området. 
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§21  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 7 augusti 2020. 

  

§22  Föreningsstämman avslutas 

Ordföranden avslutade mötet och tackade alla för visat intresse.  

 

Vid protokollet  

 

……………………………… 

Sven-Evert Hansen (Sekreterare)  

 

…………………………… 

Bengt Jönsson (ordförande)  

Justering:  

 

…………………………… 

Lars Bœckström  
…………………………… 

 Stefan Thörn 

 


