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Protokoll 
 
Fört vid Ytterby vägförenings ordinarie årsmöte den 31 maj 2010 kl 1900. 
 
Närvarande:  Se bilaga 1. 
 
§ 1  Årsmötet öppnades av Anders Månsson.  
 
§ 2  Till ordförande för mötet och att leda dagens förhandlingar valdes Anders Månsson, 
       Bergåsvägen. 
 
§ 3  Till sekreterare vid mötet och att föra dagens protokoll valdes Anders Ortmon 
 
§  4  Till att jämte ordförande justera protokollet samt utföra rösträkning valdes 
        Rune Olsson och Kurt Jonsson. 
 
§  5  Årsmötet godkände den föreslagna dagordningen.  
 
§  6  Kallelse till årsmötet hade skett genom annonsering i Göteborgs-Posten, Kungälvs-
Posten och på ytterbyvf.se hemsida. Mötet fann att kallelsen skett på behörigt vis.  
 
§  7  Styrelsens verksamhetsberättelse föredrogs, ytterligare tillägg till 
Verksamhetsberättelsen är stort arbete som utförts på tallvägen pga en stor vatten 
läcka. 
Förslag att skicka ut en påminnelse lapp till alla fastighetsägare att klippa sin vegetation  
som  växer ut i vägarna. Verksamhetsberättelse lades till handlingarna. 
 
§  8  Revisionsberättelsen föredrogs och lades till handlingarna. 
 
§  9  Årets resultat och balansräkningen föredrogs och lades till handlingarna. 
Kommentar är att vinterväghållningen för säsongen blev 254 KKR, samt att utfallet för 
vinterväghållningen i resultatet är för lågt pga. av en del 2009 utgifter hanterats sent och 
därmed kommer att belasta 2010.    
 
§  10  Årsmötet beviljade styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2009. 
 
§  11  Revisorerna gavs i uppdrag att till nästa år tag fram ett förslag på styrelsens 
arvoden. Årsmötet beslutade att styrelsens nuvarande arvoden skulle kvarstå. 
 
§  12  Till styrelseledamöter för två år valdes 
          Anders Ortmon, (omval). Jouni Kangasoja, (nyval),  
          
§  13 Till styrelsesuppleant för två år valdes 
         Per Almbratt (omval). 
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§  14  Till revisor för två år valdes, Claes Corneliusson. (omval)  
samt Alf Ivarsson (fyllnadsval) 
 
§  15  Val Revisorsuppleant, ingen Revisorsuppleant behovs denna punkt utgår i 
fortsättningen. 
 
§  16  Till ordförande för 2010 valdes Anders Månsson, Bergåsvägen (omval). 
 
§  17  Till valberedning valdes Ingemar Magnusson (omval) 1år. 
 
§  18  Inga motioner inkomna.  
 
§  19,20  Genomgång av Bilga 1. Beläggningsplan Ytterby VF gjord av SVEVIA. 
Besiktning per väg och rekommendationer om vilka arbeten som bör utföras på 1,3,5 års 
sikt samt kostnader för detta. Vi kan konstatera att vi har mycket stora kostnader 
framför oss. Positivt är att vi nu kan för arbeten på Kastelegårdsvägen få 70% i bidrag 
från vägstyrelsen. 
För att bättre kunna hantera dessa kostnader föreslås en höjning av andelspriset från 
103 kr till 120 kr. Detta innebär per normal fastighet en årsavgifts höjning från 1030 kr 
till 1200 kr. 
Styrelsens förslag till höjning av andelspriset från 103 kr till 120 kr godkändes. 
Styrelsens förslag till arbeten under 2010 studerades och godkändes. 
 
§  21  Övriga frågor:  

- Förslag att sätta ut farthinder på Lagvägen, A Månsson hanterar frågan. 
- Hemsidan behöver uppdateras med årtal eg. samt göra sidan lättare att hitta.   

A Ortmon hanterar detta. 
- Förslag att sätt upp en stolpe hörnet Bergåsvägen - Aspvägen.  
- Vägskyltar i allmänhet behöver göras inordning, Styrelsen gör en revision av all 

skyltar samt hanterar iordningställande.   
- Klargörande att högerregeln gäller vid kastellegårdsvägen – Klevevägen. 
- Förslag att vid nästa räknings utskick bifoga årsmötesprotokollet och info foldern 

för tydligare informera om avgiftshöjningen samt skötsel av vegetationen.    
 
§  22  Justerat årsmötes protokoll finns  den 7 juni tillgängligt hos styrelsens ledamöter,  
på hemsidan eller i Panncentralen på Skrivarevägen. 
 
§  23  Ordförande tackade för visat intresse och förklarade mötet avslutat. 
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