
Vårdkasens P Vägförening 

Protokoll från Årsstämma 

Onsdagen den 28 april 2015 
Klockan 19:00 
Stockbygården 

Antal fastigheter: 19 av 139 (inkl. fullmakter) 

Antal fullmakter: 2 

Antal andelar: 56 av 390,1 (inkl. fullmakter) 

§ 1 Fråga om stämman varit stadgeenligt kallad 

Stämman ansågs varit stadgeenligt kallad. 

§ 2 Godkännande av röstlängd 

Röstlängden godkändes. 35 fastigheter var närvarande varav två via fullmakt. 

§ 3 Val av ordförande för stämman 

Joacim Wängdahl valdes till stämmans ordförande. 

§ 4 Val av sekreterare för stämman 

Robert Winblad valdes till stämmans sekreterare. 

§ 5 Val av två justeringsmän för stämman 

Joakim Bonér och Johannes Andersen valdes till justeringsmän för stämman. 

§ 6 Styrelsens och revisorernas berättelser 

Styrelsens ordförande Joacim Wängdahl och kassören Henrik von Proschek 
framförde styrelsens berättelse. 
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Ulf Henriksson framförde revisoremas berättelse. 

Henrik presenterade resultatet för 2014. 

§ 7 Ansvarsfrihet för styrelsen 

Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för 2014. 

§ 8 Framställningar från styrelsen och motioner från 
medlemmar 

Framställan från Styrelsen angående gångväg 

Bakgrund: Då vi har många bam i området och vägen inte kan breddas över 
backen vid södra Klyvarestigen finns sedan länge ett förslag om att till gångväg 
iordningställa stigen som går ner i korsningen Klyvarestigen/Kvartsstigen och 
går ner till Söderströms väg. Styrelsen har undersökt kostnaderna för detta och 
anser att det utan att höja avgifterna går att göra det som ett tvåårsprojekt med 
markarbeten under 2015 och asfaltering under 2016. Parallellt med detta skall så 
klart föreningen arbeta för att kommunen skall betala så stora delar som möjligt 
av detta. 

Förslag: Stämman ger styrelsen i uppdrag att utreda möjligheten att bygga 
gångvägen och, om det är möjligt utan att påverka avgifterna, göra så stor del av 
arbetet som möjligt under 2015. 

Enligt kommunen så är det skogsmark och får under inga omständigheter 
asfalteras eller förses med belysning. Däremot är kommunen positivt inställda 
till att vi breddar den och förser den med grus. 
Kommunen avser heller inte att bekosta byggnationen. 

Beslut: Stämman beslutade att styrelsens förslag antas. 

Motion angående parkeringsförbud 

Inkom 2014-09-13 från Hans-Jörgen Nilsson 

Bakgrund: Efter att våra vägar i området iordningställts (breddats och belagts 
med hårdgjord vägyta) har vägen börjat användas som parkeringsplats i allt 
större omfattning. Parkering av större fordon (med en total vikt överstigande 3,5 
ton) är vanligt förekommande (under en godtyckligt vald månad under 2014 
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parkerades en bil med totalvikt över 3,5 ton på vägen i 45% av vardagarna i 
månaden). Ett resultat av uppställning av större fordon (med en total vikt 
överstigande 3,5 ton) är att den användbara delen av vägen (den asfalterade 
delen) reduceras till 2,70 meter. 

Parkeringen utgör en stor olägenhet för boende i området främst av följande 4 
skäl: 

D Mycket begränsad sikt vid passage av uppställt fordon ger en väsentligt förhöjd risk 
för påkömingsolyckor, särskilt med beaktande av det stora antal bam i unga år som 
bor i området vilka inte har ett helt utvecklat riskmedvetande gällande fordonstrafik. 

D Svårigheter för räddningstjänstfordon att passera i händelse av olycka/brand i området. 
(Se bilaga 1 från Södertöms Brandförsvarsförbund) 

• Försvårar/omöjliggör passage av leveranslastbilar (har vid ett flertal tillfållen noterat 
leveranslastbilar som tvingats backa/vända) 

D Omöjliggör möte med annan personbil (som normalt kan mötas på vägen) 

Yrkande: Motionären yrkar att årsstämman beslutar att uppdra till styrelsen att 
införa parkeringsförbud i hela vårt område för fordon och 
fordonskombinationer) med en totalvikt över 3,5 ton. Parkeringsförbudet ska 
även noteras i den kommunala ordningsstadgan (för att vara fullt legalt). 

Självklart ska tillfällig parkering av fordon med en total vikt under 3,5 ton vara 
möjligt, exempelvis i samband med fester och bamkalas. Likväl ska det 
självklart vara tillåtet med tillfällig uppställning för i- och urlastning, även av 
större fordon. 

Beslut: Styrelsen ser över möjligheten att ta fram fler parkeringsplatser längs 
vägarna och att parkeringsförbud gäller på asfalterade områden. 

§ 9 Ersättning till styrelsen och revisorerna 

Stämman beslutade att styrelsearvodet kvarstår till ett prisbasbelopp (44 400 kr 
exkl. sociala avgifter) och att de extema revisorerna debiterar enligt räkning. 
Intemrevisom arvoderas med 999 kr. 
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§10 Styrelsens förslag till utgifts- och inkomststat 
(budget) samt debiteringslängd 

Henrik presenterade styrelsens förslag till utgifts- och inkomststat. 

Stämman beslutade att fastställa styrelsens förslag till utgift- och inkomststat. 

Stämman beslutade att fastställa styrelsens förslag till debiteringslängd. 

§ 11 Val av styrelse och styrelseordförande 

Stämman beslutade att välja styrelse enligt valberedningens förslag. Styrelsen 
består av: 

Joacim Wängdahl 
Henrik von Proschek 
Niclas Olovsson 
Robert Winblad 
Reine Lindholm 
Olof Filipsson 

Ledamot 
Ledamot 
Ledamot 
Ledamot 
Ledamot 
Suppleant 

2år 
lår 
2 år 
lår 
2år 
lår 

Omval 
Sittande 
Omval 
Sittande 
Omval 
Omval 

Till ordförande valdes Joacim Wängdahl. 

§ 12 Val av revisorer 

Stämman beslutade att ge PwC förnyat uppdrag som auktoriserad revisor. 

Stämman beslutade att välja Hans Nilsson som intemrevisor. 

§13 Fråga om val av valberedning 

Stämman beslutade att ge Mårten Hagardson och Lars Ohlson uppdrag att sköta 
föreningens valberedning. 

§ 14 Övriga frågor (ej av beslutskaraktär) 

Joakim Bonér ställde frågan om vägföreningen kan spara pengar på att byta ut 
vägbelysningsarmaturema. Styrelsen svarar att vi redan undersöker saken. 

Lars Ohlson undrar om inte kommunen borde ge bidrag för att måla linjerna 
längs Klyvarestigen. Styrelsen kollar upp detta. 
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Vägskyltar med nummer på Stenstigcn bör sättas upp vid korsningen 
Stcnstigen/Klyvarestigcn då mänga taxibilar och budbilar inte vet vilket håll de 
ska köra åt. Styrelsen tycker att det är en strålande idé och tar tag i frågan. 

§15 Meddelande om plats där stämmoprotokollet hålls 
tillgängligt 

Stämmoprotokollet kommer att göras tillgängligt på föreningens hemsida samt 
på biblioteket i Stenhamra inom 14 dagar. 

Joacim Wängdahl, ordförande 

Robert Winblad, protokollförare 

A 
Johannas Andersen, justeringsman 

Joakim Bonér, justeringsman 
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