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Ärende: ÅRSMÖTE 2017 
 
Tid: 2017-06-26 kl.: 18:00 
 
Plats: Nyänget, Strandstigsbryggan 
 
Fördelning: Styrelsen, samt på hemsidan.  

 
 Mötets öppnande 
  Lars Ahlenius öppnade mötet med att hälsa alla välkomna och gladdes över 

att så många hade hörsammat kallelsen. 
 

§1 Val av mötesordförande   
 Lars Alenius valdes till mötesordförande och Christer Larsson till 

sekreterare. 
  

§2 Godkännande av röstlängd 
 Upprättas vid behov 
 

§3 Val av en eller två justeringsmän och rösträknare 
Birgitta Gustavsson valdes att justera protokollet. Rösträknare utses  
om behov föreligger. 

 

§4 Fråga om årsmötet blivit utlyst i behörig ordning. 
 Mötet ansåg att så hade skett 
 

§5 Fastställande av dagordning 
Mötet godtog den stadgeenliga dagordningen 

 

§6 Styrelsens årsredovisning och revisionsberättelse 
Väg: Ulf Göransson redogjorde för ekonomin och vid åskskiftet hade 
vägföreningen 92 000 kr i kassan. Skulden till vattenföreningen var 145 000 
kr.  Revisorerna godkände räkenskaperna. 

 Vatten: Fredd-Olof Redogjorde för vattenföreningens ekonomi och 
berättade att föreningen hade tillgodohavanden på 627 000 kr vid årsskiftet. 
Efter årsskiftet har ca 350 000 kr utbetalts till Nyängets fiberanslutning. 
Revisorerna godkände räkenskaperna.  
 

§7 Beslut om fastställande av balansräkning och resultaträkning, samt 
hur vinst och förlust ska disponeras. 

 Förslaget är att föreningarnas överskott överförs till årets räkenskaper. 
Mötet accepterade 

 

§8 Beviljande av ansvarsfrihet för den avgående styrelsen 
Mötet beslöt att bevilja styrelsen ansvarsfrihet 
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§9 Beslut om eventuella arvoden till styrelsen och revisorerna 
Fred-Olof Lundell får ett arvode om 10 kkr kr årligen, så länge han kvarstår 
som kassör. I övrigt föreslås inga arvoden.  
Mötet accepterade styrelsens förslag. 

 
§10 Budget 
 Ingen speciell budget upprättas då inkomster och utgifter är väl kända. 
 
§11 Beslut om medlemsavgifter och andra avgifter 

Mötet beslöt att godkänna styrelsens förslag att vägavgifterna ska vara 
oförändrade. Detsamma gäller vattenföreningen med undantag för externa 
kostnadsökningar. 

  

VAL AV STYRELSE (Ingen har avsagt sig återval) 

 
§12 Val av ordförande och vice ordförande 

Ordinarie: Lars Alenius,   
Vice: Sture Westman 

 Mötet godkände förslaget 
 
§13 Val av styrelseledamöter och styrelsesuppleanter 

Kassör i vatten:   Fredd-Olof Lundell 
Kassör i väg:   Ulf Göransson 
Sekreterare:   Christer Larsson 
Ledamot och vägmästare:   John-Åke Kristofersson 
Ledamot:   Lars-Erik Lindholm 
    Märta Wulff 
    Anna Edman 

 Mötet godkände förslaget 
 
 
§14 Val av revisorer och eventuella revisorssuppleanter 

Revisor:   Per Ohlsson 
Revisor   Gun-Lis Olsson  
Mötet godkände förslaget 

  
 
§15 Val av ledamöter till valberedningen 

Valberedning:   Birgitta Gustavsson 
 Mötet godkände förslaget 
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§16 Beslut i ärenden som styrelsen hänskjutit till årsmötet.   
 Stadgar   
 Styrelsens förslag till ändring i stadgarna har legat ute på hemsidan och 

fastighetsägarna har i kallelsen uppmanats att se över styrelsens förslag. 
Ordförande frågade om mötet godkände stadgeändringarna. Mötet svarade 
ja. Ordförande frågade om det fanns någon som var emot stadge-
ändringarna eller hade synpunkter på ändringarna. Ingen hade något att 
invända.  
Mötet beslöt därför enhälligt att ändra stadgarna enligt styrelsens 
förslag. 
 

 Val av representanter till Bäckfjärdens intresseförening.  
Mötet valde Brigitta Gustavsson och Carita Flemnell. 

 
 
§17 Övriga ärenden 

 
 Trycksatt avlopp 

Birgitta och Carita hade varit på Bäckfjärdens årsmöte och där fått veta  
av en kommunrepresentant att det stundar stora förändringar som berör 
Nyänget. Bl.a. ska en ny detaljplan tas fram till 2019, där Nyänget ska 
räknas som en tätort och förses med kommunalt trycksatt avlopp. En ny 
nedfart planeras och det blir flera förändringar i området från badplatsen  
till Gene Fornby, som dessutom ska döpas om till friluftsmuseum. 
 
Vägbelysning 
Anders Näslund kostnadsberäknar varje stolpe med ledbelysning och 
fundament till ca: 5 000 kr + moms. Då tillkommer grävning och kabel med 
ca: 40 kr/m. 

 Mötet beslöt att avvakta med gatubelysning med tanke på de planer som 
kommunen har för hela området.  
 
Vägar 
Gruvin, Gustavsson och Ohlsson ansåg att vi måste göra något åt 
Badviksvägen. Per ansåg att vi måste vidtaga åtgärder redan i år. 
Ronald berättade att Strandstigen blivit betydligt sämre efter fiber-
dragningen. Detta har resulterat i att vägen sjunker ihop mot diket på 
Ronalds sida. Detta måste åtgärdas då vattnet stoppas upp och rinner  
in i vägen. Diket måste grävas ur.  
Carita berättade att Nyängetsvägen i höjd med Lundstedts riskerar att  
rasa ner i diket. John-Åke är medveten om problemet och har sagt att  
det ska åtgärdas.  
Mötet beslöt uppdra åt Christer att ta kontakt med John-Åke och se till att  
vi åtgärdar ovanstående problem så snart som möjligt. 
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Hastighet 30 km/h 

 Berit och Carita berättade att hastigheten är alldeles för hög och ansåg  
att vi måste göra någonting. Berit var beredd att på eget bevåg sätta ut 
blomlådor för att dämpa farten.  

 Christer påminde om tidigare diskussioner, då styrelsen inte ansett det 
lämpligt med blomlådor och andra trafikhinder, då det tillför risker på våra 
smala vägar. Istället satsade vi pengar på riktiga 30-skyltar med en 
extraskylt för lekande barn. Vi har också uppmanat alla fastighetsägare i 
Nyänget att påminna sina besökare och hantverkare att sänka hastigheten. 

 Christer förklarade att den som på eget bevåg sätter ut blomlådor eller 
andra farthinder, tar på sig ett stort eget ansvar.  
Mötet beslöt att Christer skickar ut en påminnelse i alla brevlådor om att 
sänka farten och att påminna besökare och hantverkare att sänka farten. 
 
Trafiksäkerhet/trivsel 

 Beträffande trafiksäkerhet uppmanades alla att se till sina träd och häckar 
så att dom inte försämrar sikten. Det finns specifika regler hur häckar   
och träd skall trimmas, för att inte skymma sikten på vägar och utfarter.  
Christer berättade att om detta regelverk inte efterlevs och att den för- 
sämrade sikten är orsaken till en olycka, kan fastighetsägaren hållas 
ansvarig. 

 Utöver detta uppmanades vi alla att försöka hålla området trivsamt genom 
att ansa häckar och diken hela sommaren och inte bara till stugsista. 

 
 Stugsista 

Stugsista är i år lördagen den 19/8. 
   
  

 

§18 Mötet avslutas 
Mötet avslutades med att ordförande tackade för visat intresse. 

 
 
 Sekreterare: __________________________________ 
     Christer Larsson 
 
 
 
 Ordförande:                                                    _____ 
                 Lars Ahlenius 
 
 

 
 Justerare: __________________________________ 
     Birgitta Gustavsson 
 


