
Protokoll årsstämma Centrala Svanesunds Vägförening 
Onsdag den 21 mars 2018, 19.00 i seglarskolans lokal. 

§ 1 Årsstämmans öppnande 
Anders Akerströrn hälsade alla välkomna och öppnade årsstämman, 

§ 2 Frågan om mötet har utlysts på rätt sätt  
Arsstämmans utlysande godkändes. 

§ 3 Godkännande av dagordning samt val av ordförande och sekreterare 
för årsstämman 
Dagordningen godkändes. Bengt Torstensson valdes till ordförande 
och Ingegerd Carlsson som sekreterare för årsstämman. 

§ 4 Val av justeringsmän tillika rösträknare 
Hans Blohm, Ursula Johansson valdes till justerare tillika rösträknare. 

§ 5 Styrelsens verksamhetsberättelse samt resultat och balansräkning 
Styrelsens verksamhetsberättelse lästes upp av Anders Akerström: 

Föreningen har under året skött sedvanligt underhåll inom 
föreningen ansvarsområde. 

Svanesunds Båt & Traktorservice utför all snöröjning mm. Bopec har i är valt att 
ej medverka i detta arbete. 

Framför centrumhuset har ett större arbete utförts för att justera de flesta 
kantstenarna runt rabatterna. 

En del mindre asfalteringsarbeten hatMförts. REAB är vår 
entreprenör. Farmartjänst sköter all gräsklippning-tun. 

Vi har varit tvungna att göra en ny hemsida då den gamla havererade. 

Kommunen hade för avsikt att överföra ansvaret för gatubelysningen till vägföreningarna 
på Orust kommun. Vi deltog i arbetet för att förhindra detta, vilket gjorde att kommunen 
drog tillbaka förslaget. 

Vägföreningen samarbetar i flera frågor med Föreningen Svanesund. 

Diskussion pågår med kommunen om vissa ansvarsområden. 

Styrelsen har haft fyra protokollförda möten. 



Styrelse: 
Anders Åkerström, ordförande 
Eivor Olsson, kassör 
Inga-Lill Andreasson, sekreterare 
Ingegerd Carlsson, ledamot 
Kalle Samuelsson, ledamot 
Jan Kjellberg, suppleant 
Linus Strandmark, suppleant 
Lobbe De Freitas Silva, suppleant 

Resultat- och balansräkningen presenterades av Eivor Olsson, kassör. 
Årsstämman godkände balansräkningen och beslutade att lägga verksamhetsberättelse 
samt resultat- och balansräkning till handlingarna. 

§ 6 Revisorernas berättelse samt frågan om ansvarsfrihet för styrelsen 
Revisionsberättelsen lästes tipp och godkändes. 
Arsstämman beslutade att bevi/a styrelsen ansvarsfrihet för det gångna året. 

§ T Beslut om arvode till styrelse och revisorer  
Arsstämman godkände arvodet efter genomgång. 

§ 8 Styrelsens förslag om åtgärder att utföras eller påbörjas under arbetsåret Ökad 
trafik på Rödsvägen ner mot Kaprifolvägen utgör en fara för alla. 
Anders Åkerström kontaktar säkerhetssamordnaren (Magnus Edenmyr) och 
trafikingenjören i frågan och tar med Ursula Johansson som samverkar med de boende. 
Se bilaga 1 daterad Svanesund 2/7 2017 
Asfalteringen på Kaprifolvagen är riktigt dålig, det asfalterades i juli och höll i 6-7 
veckor. Måste göras om. Det är stor belastning på vägen vilket utgör kontinuerligt 
slitage. En fråga ställdes ang. antal andelar till CSVF som skolan/kommunen betalar och 
får besked att det är 50 andelar. 
Påpekande om CSVF:s containers vid Postgårdsvägen som utgör ett tråkigt inslag. 
Dessa behövs till förvaring, CSVF tar med sig frågan för att se om man kan finna en 
bättre plats. 
CSVF samarbetar med Svanesunds samhällsförening angående ny lekplats, SF driver 
frågan. Man har tagit in offerter och söker sponsorer och bygglov. 

§ 9 Styrelsens förslag till utgifts och inkomisstat debiteringslängd Anders 
Åkerström presenterade styrelsens förslag till budget. Årsstämman 
beslutade att godkänna styrelsens förslag till budget. Styrelsen 
föreslog att avgiften blir oförändrad för år 2018, dvs. 500:-/andel. 
Årsstämman beslutade att avgiften förblir oförändrad år 2018. 

Debiteringslängden var framlagd för granskning under årsstämman. 

§ 10 Christina Birath presenterade valberedningens förslag 
A Val av ordförande 

Till ordförande för 1 år valdes Anders Åkerström 



B Val av övriga styrelseledamoter 
Ledamot för 2 år Eivor Olsson 
Ledamot för 2 år Niklas Nygren 
Ledamot för 1 år kvar Inga-Lill Andreasson 
Ledamot för 1 år kvar Ingegerd Carlsson 

C Val av styrelsesuppleanter 
Till suppleant för 2 år Linus Strandmark 
Till suppleant för 1 år Jan Kjellberg 
Till suppleant för 1 år Lubsålio De Freitas Silva 

D Val av revisorer jämte suppleanter 
Till revisor för 2 år Carina Hasselgren  
Revisor med 1 år kvar Bengt Torstensson  
Till suppleanter för 2 år Agnes Fransen  
Suppleant med 1 år kvar Anders Holmqvist 

E Val av valberedning 
Till valberedningen valdes 
Christina Birath (sammankallande) 
Jörgen Grindsjö 
Monica Dyfvenmark 
Karin Olsson 

§ 11 Firmatecknare 2018 
Till firmatecknare för år 2018 valdes Anders Åkerström och Eivor Olsson att 
Tillsammans eller var för sig teckna firman. 

§ 12 Inkomna ärenden och motioner 
Kommunens avsikt att under 2018 bygga till gång och cykelväg från Färjevägen 
Rödsvägen — skolan till den befintligtigångvägen. 

Motion 1 
Kaprifolvägen, man vill hitta nya lösningar då de boende anser att det är en 
ohållbar situation med mycket trafik då även tung trafik, däribland tomma bussar. 
Man har tittat på alternativ så som vändplan vid gamla skolan när den rivs. Eller in 
Fridängsvägen och ut Industrivägen. Förvaltningen har fått uppdraget att titta på 
detta. Svar: 
Anders Åkerström kontaktar säkerhetssamordnaren (Magnus Edenmyr) och 
trafikingenjören i frågan och tar med Ursula Johansson som samverkar med 
de boende. 
Se bilaga 1 daterad Svanesund 2/7 2017 

Motion 2 
Container Postgårdsvägen, boende i området vill ha bort dem. 
Vägföreningen undersöker detta, tas bort eller flyttas. 



  

 lohm  rsula Joha son 

 

engt rstensson, ordförande 

§ 13 Övriga frågor 
Fråga ang snöröjningen, varför man kör med flera traktorer på redan plogad väg. 

§ 14 Beslut om tid och plats för protokolljustering samt där protokollet 
hålles tillgängligt för medlemmarna 
Protokollet justeras före den 4 april 2018 och anslås därefter på 
biblioteket, Hemköps anslagstavla samt vägföreningens hemsida. 

§ 15 Mötets avslutande 
Ordförande tackade för visat intresse och avslutade mötet. 

Svanesund den 28 mars 2018  
 

  
Ingegerd Carlsson, sekreterare 

Svanesund den 28 mars 2018 

Justering protokollet 
  mars 2018 Svan 18 


