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Protokoll 
 
Fört vid Ytterby vägförenings ordinarie årsmöte den 2 Maj 2017. 

  

Närvarande:  Se bilaga 1. 

  

1 Årsmötet öppnades av Kenneth Gustafsson, samt fastsällande av dagordning. 

 

2 Till ordförande för mötet och att leda dagens förhandlingar valdes Kenneth 

Gustafsson. 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 2016 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 2016. 

 

9 Andelstal, styrelsens förslag till verksamhetsplan samt underhålls- och förnyelseplan. 
Beslut om att höja andelstalet med 20 kr, från 150 kr till 170 kr.   
 

10 Beslut om arvode för styrelse och revisorer.  

Ingen förändring. 

 

11 Styrelsens förslag till budget för verksamhetsåret 2017. 

Årsmötet godtog budgetförslaget.  

 

12 Motioner från medlemmarna. 

Se bilaga 2, Brf Eklunden,  Mikael hjörnhede. 
Styrelsen forsätter beredning av ärendet. 
 

Se bilaga 3, Växtlighet och sly gångbanan, Göran johansson. 
JK har haft möte med komunen 19 April, Styrelsen ger bifall. 

 

 

13 Till styrelseledamöter för två år valdes Kenneth Gustafson (omval). Hans Erik 

Eriksson (omval). 
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14 Till styrelsesuppleant för två år valdes Matias Håkansson (omval), Martin Tonsjö 

(nyval).  

 

15 Till ordförande för 2017 valdes Anders Månsson, (omval). 

 

16 Till revisor för två år valdes, Alf Ivarsson (omval), samt revisors suppleant, Hans 
Jochens (omval)  

 

17 Till valberedning valdes Barbro Kangasoja (omval). 

 

18 Övriga frågor 

-    Ref mail Västerägen, sänkning av hastigheten från 50km/t till 30km/t  eller 

farthinder,  styrelsen utreder vidare. 

- Snöröjning bör göras i prioritets ordning 

- Buskar som sticker ut i gångvägen bakom rättarevägen måste tas bort, 

styrelsen tar frågan. 

 

19 Justerat årsmötes protokoll finns den 23 Juni tillgängligt hos styrelsens ledamöter,  

på hemsidan och i Panncentralen på Skrivarevägen. 

 

20 Ordförande tackade för visat intresse och förklarade mötet avslutat.  
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Bilaga 1 Närvaro lista 
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Bilaga 2 Brf Eklunden 

 

Från: Mikael Hjörnhede <Mikael.Hjornhede@hsb.se> 
Skickat: den 3 april 2017 13:18 
Till: 'ordforande@ytterbyvf.se' 
Kopia: 'ledamot1@ytterbyvf.se'; 'ledamot2@ytterbyvf.se'; 'ledamot3@ytterbyvf.se'; 
'ledamot4@ytterbyvf.se' 
Ämne: Brf Eklunden 
  
Hej, 
 Nu börjar jag bli irriterad på er och uteblivna svar. Därav skickas detta till alla ordinarie ledamot i styrelsen. 
  
Jag tar historiken lite kort, igen: 
Jag sitter som ordförande i BRF Eklunden på Häradsvägen. Vi har blivit lovade att ni skall laga en asfaltsskada 

på en av våra uppfarter. Denna skada uppkom när en lastbil använde vår mark att vända på då det dubbelparkeras 

konstant på er parkering nedanför vår mark. Tack vare dessa dubbelparkeringar kan man inte nyttja vändzonen 

som det är tänkt. 
Ni lagade den lite provisoriskt med någon form av kallasfalt som höll i några dagar men nu ser riktigt illa ut 

igen. Ni lovade att återkomma och laga den ordentligt. 
Likaså lovade ni att rensa det gräs som uppkommer utmed gångbanan vid vår förening då det växer så mycket 

gräs att asfalten skadas och kantsten flyttar på sig. 
Detta löfte inkom redan förra sommaren men ingenting hände. 
  
Jag vill att den person som har mandat att genomföra detta ringer mig så att vi kan talas vid i lugn och ro och 

reda ut ovanstående. Vi är betalande medlem och har rätt att få komma i kontakt med er. 
  
Jag har även föreslagit att ni inför ett så kallat 0-avtal med exempelvis Securitas eller liknande som kan lappa 

bilar som dubbelparkerar och använder er 24-timmars parkering nedanför som ordinarie parkering. Ni skulle på 

detta vis tjäna några kronor och det är helt utan kostnad för er. 
Det skulle dessutom resultera i att våra medlemmar som idag inte hyr egna parkeringar utan åker snålskjuts på 

era ”gratisplatser” istället skulle hyra av vår förening. Med andra ord får ni fler gästplatser vilket är tanken och vi 

kan hyra ut några av våra parkeringar till våra boende. 
  
Vidare vill jag veta när stämman är? Sist fick jag reda på att kallelsen går ut via Kungälvsposten vilket är lite 

olyckligt då vi inte har den. Jag önskar också få reda på när och hur motioner skall lämnas in. 
  
Denna gången vill jag att ni hör av er! 
Jag nås i stort sett dygnet runt på telefon så det är bara att ringa när er agenda tillåter detta. 
  
Med vänliga hälsningar 
 Mikael Hjörnhede 
Förvaltare 
  
Direkt: 010-442 22 49 
Mobil: 0725-848565 
Växel: 010-442 20 00 

mikael.hjornhede@hsb.se 
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Bilaga 3.  Växtlighet och sly gångbanan  

 

 
 


