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Protokoll 
 

Fört vid Ytterby vägförenings ordinarie årsmöte den 25 Maj 2016. 

 

Närvarande: Se bilaga 1. 

 

§ 1 Årsmötet öppnades av Anders Månsson. 

 

§ 2 Till ordförande för mötet och att leda dagens förhandlingar valdes Anders Månsson. 

Till sekreterare vid mötet och att föra dagens protokoll valdes Anders Ortmon 

 

§ 3 Till att jämte ordförande justera protokollet samt utföra rösträkning valdes 

Astor Johansson och Berit Holmberg. 

 

§ 4 Genomgång av 2015 Årsmötesprotokoll. 

 

§ 5 Styrelsens verksamhetsberättelse föredrogs och lades till handlingarna. 

 

§ 6 Årets resultat och balansräkningarna föredrogs och lades till handlingarna. 

 

§ 7 Revisionsberättelsen föredrogs och lades till handlingarna. 

 

§ 8 Årsmötet beviljade styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2015. 

 

§ 9 Styrelsens förslag till verksamhetsplan samt underhålls och förnyelseplan. 

Se Bilaga 2. VYF Underhållsplan. Årsmötet godtog verksamhetsplanen. 

 

§ 10 Beslut om arvode för styrelse och revisorer. 

Inga förändringar 

 

§ 11 Styrelsens förslag till budget för verksamhetsåret 2016. 

Årsmötet godtog budgetförslaget. 

 

§ 12 Motioner från medlemmarna. 

Motion från Häradsvägens Samfällighet se Bilaga 3 

Styrelsen undersöker om vi kan införa en standard för cement grisar med skyltar. 

Motion Bergåsvägen Se Bilaga 4 

Hans Aspvägen Motorväg Lagvägen önskar blomlådor fastdämpande åtgätder 

Beslut Betong grisar placeras ut 

 

§ 13 Till styrelseledamöter för två år valdes Anders Ortmon (omval), Jouni Kangasoja 

(omval). 

 

§ 14 Till styrelsesuppleant för två år valdes Ronny Olson 1år (omval). 

 

§ 15 Till ordförande för 2016 valdes Anders Månsson, (omval). 
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§ 16 Till revisor för två år valdes, Claes Corneliusson (omval), Till revisors suppleanter 

valdes Ola Strömer 2 år och Hans Jochens 1 år. 

 

§ 17 Till valberedning valdes Ingmar Magnusson (omval). 

 

§ 18 Övriga frågor: 

Häckar o träd som växer ut i vägarna, styrelsen gör en riktad information med 

informations häftet. 

Skymande växlighet på hemsidan skiljer sig får komunens data, styrelsen tittar igenom 

detta och säkrar att det är rätt och samma information. 

Önskemål att kallelse tillväga gångssättet ändras, tex med utskick med brev, samt ändra 

tid till 19:00, Styrelsen ser över detta till nästa år. 

 

§ 19 Justerat årsmötes protokoll finns den 8 Juni tillgängligt hos styrelsens ledamöter, 

på hemsidan och i Panncentralen på Skrivarevägen. 

 

§ 20 Ordförande tackade för visat intresse och förklarade mötet avslutat. 

Ytterby 2016-05-25 
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Bilaga 1 Närvaro lista 
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Bilaga 2. VYF Underhållsplan 
 

 
Landvetter 20160224 

 

Ytterby Vägförening                                                                                                       

Underhållsplan gator  

Underhållsplanen är upprättad genom okulär besiktning 24/2 2016 och syftar till att få en 

uppfattning om kommande underhåll av gator/vägar inom Ytterby VF:s område. 

Gatorna är uppdelade i 3 kategorier och kostnadsförslagen är en bedömd kostnad i 2016 års 

kostnadsläge. 

Generellt i hela området har lokala sättningar runt brunns och ventil betäckningar uppstått på 

väldigt många ställen, i många fall är gatans skick (ur beläggningssynpunkt) för övrigt helt 

acceptabel. 

I Enekullsområdet, finns en del nylagda fiberschakter som redan uppvisar sättningar. 

Gator med bedömt underhållsbehov inom 1-2 år: 

Häradsvägen (från V 168- nr 48 samt från nr 60-förskolan Ugglan samt framför de 2 garage 

längorna vid nr 62 och 72 och tillhörande p-yta) 

Byte av rännstensbrunns betäckningar urschakt framför garagen, anslutningsfräs samt ny topp 

beläggning ca 2700m2                                                                                                     ca 

350000:- 

Bergåsvägen 18B-23   fräs och topp                                                                              ca 

70000:- 

Granvägen  sättningar                                                                                                      ca 

25000:- 

Ekvägen mycket sättningar                                                                                              ca 

35000:- 

Lönnvägen mycket sättningar                                                                                          ca 

35000:- 

Gator med bedömt underhållsbehov inom 3-4 år: 

Länsmansvägen från V168- ca Skrivarevägen                                                               

ca250000:- 

Länsmansvägen byte av ca 10 st A6 Betäckningar                                                       ca 

50000:- 

Lagvägen 9  2 st betäckningar låga                                                                                  ca 

10000:- 

Lagvägen 53-29                                                                                                                   ca 

200000:- 

Domsvägen 6-10  betäckningar beläggning full bredd                                                ca 70000:- 
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Enekullsvägen 20-24  sättningar                                                                                      ca 

30000:- 

Kastellegårdsvägen korning Stubberöd  sättningar                                                      ca20000:- 

Kastellegårdsvägen 270  kanthäng                                                                                   ca 

10000:- 

Tallvägen  schakt                                                                                                                  ca 

10000:- 

Lindvägen 7 schakt                                                                                                                 ca 

10000:- 

 

Tingsvägen         Ej återlagd schakt för Servisventil 

Notarievägen     Ej återlagd schakt för Servisventil 

Nämdemansvägen 17 och 9  sättningar  och byte betäckningar                                       ca 

80000:- 

 

Gator utan anmärkning 24/2-2016 

Fogdevägen 

Skogsvägen 

Aspvägen 

Västerängen 

Bergåsvägen 1-6 

Rättarevägen (förutom en ej igenlagd schakt servisventil) 

 

 

 

 

 

Hans Derehag 

 

0703-244011 
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Bilaga 3. Motion från Häradsvägens Samfällighet 

 

Motion till nästkommande årsstämma i Ytterby vägförening 

 

Vi, medlemmar i Häradsvägens Samfällighet, upplever att trafiken på Häradsvägen 

generellt har för hög hastighet med hänsyn till de barn som leker och är i rörelse i 

området. Det finns i dag många barn boende både i vår samfällighet och i 

bostadsrättsföreningen på andra sidan Häradsvägen. Barn i varierande åldrar, som varje 

dag korsar Häradsvägen på väg till förskolan, skogen, vänner eller hem. 

 

Trafiken på Häradsvägen består dels av personer som tar sig till och från sitt boende på 

Häradsvägen, dels av persontrafik och transporter till och från befintliga verksamheter 

på förskolan Ugglan och Länsmansgården. 

 

Det är framför allt under morgon- och eftermiddagstimmarna som vi upplever att 

trafiken har en allt för hög hastighet och känner en stor oro för att det ska ske olyckor. 

 

Vi yrkar att: 

- Årsstämman beslutar att sätta upp anvisningsmärke om rekommenderad hastighet 

max 30 km/tim samt akta våra lekande barn, se exempel nedan, på Häradsvägen för att 

få ner hastigheten. 
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Bilaga 4 

 

Från: Pålsson, Johan <johan.palsson@dbschenker.com> 

Datum: 23 maj 2016 08:07:23 CEST 

Till: "ordforande@ytterbyvf.se" <ordforande@ytterbyvf.se> 

Ämne: Motion årsmöte 

 

Hej, Såg av en slump att det är årsmöte i Vägföreningen 25/5. Har denna kallelse gått 

ut? Jag kan itne påminna mig om att jag sett ngt. 

 

Hur som helst, då jag tyvärr är bortrest för mötet önskar jag lägga in en motion om 

”blomlådor” på bergåsvägen 15-19. Hastigheten nedför berget är på tok för hög och det 

är en tidsfråga innan ett barn eller ngn annan bli påkörd. Vi har tillverkat en egen 

blomlåda som vi ställt på vår egen tomt men vi skulle önska 2st riktiga lådor likt de 

övriga i området. 

 

Vi har medhåll från Bergåsvägen 15,19,21 

 

Tack på förhand 

 

Johan / Jennie Pålsson, Bergåsvägen 17 

 

Mvh Johan  

 

Johan Pålsson  

Schenker Åkeri AB 

Operativ Fordonschef / Operational Fleet Manager 

Box 13039 

402 51 Göteborg, Sverige 

Besöksadress:Marieholmsgatan 46 

Telefon: +46 31 703 83 99 

Mobil: +46 72 509 10 78 

Fax: +46 31 703 89 37 

E-post: johan.palsson@dbschenker.com 

www.schenkerakeri.se 

 

 

Org.nr 556144-4844 

Säte: Göteborg 

 

 


