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Ärende: ÅRSMÖTE 2019 
 
Tid: 2019-06-17 kl.: 18:00 
 
Plats: Nyänget, Strandstigsbryggan 
 
Fördelning: Styrelsen, samt på hemsidan.  

 
 Mötets öppnande 
  Sture Westman öppnade mötet med att hälsa alla välkomna. 
 

§1 Val av mötesordförande   
 Sture Westman valdes till mötesordförande och Christer Larsson till 

sekreterare. 
  

§2 Godkännande av röstlängd 
 Upprättas vid behov 
 

§3 Val av en eller två justeringsmän och rösträknare 
Stefan Ögren valdes att jämte ordförande 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 berättade att vägföreningen 
fortfarande har en skuld till vattenföreningen, som ska betalas i år. 
Revisorerna godkände räkenskaperna. 

 Vatten: Per redogjorde för vattenföreningens ekonomi och tillade att den är 
svår att överblicka, då medlemmarnas inbetalningar sker på båda sidor av 
årsskiftet. 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 (Vatten och väg) 

 
§9 Beslut om eventuella arvoden till styrelsen och revisorerna 

Fred-Olof Lundell får ett arvode årligen, så länge han kvarstår som kassör. I 
övrigt föreslås inga arvoden. Mötet accepterade styrelsens förslag. 
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§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 ännu ett år. Detsamma gäller vattenföreningen men en höjning 
kommer då kommunen räknat upp antalet lägenheter.  

  

VAL AV STYRELSE  
 Föreningarna förordar omval av styrelseledamöter såvida ingen har anmält 

förhinder.  
 

§12 Val av ordförande och vice ordförande 
Ordförande: Sture Westman och Vice ordförande: Lars Alenius 

 Mötet godkände förslaget 
 
§13 Val av styrelseledamöter och styrelsesuppleanter 
 Birgitta Gustavsson som är vår valberedning har i uppdrag att försöka  

föryngra styrelsen. Det har hon lyckats med då mötet valde in Emmy 
Anderhag som styrelseledamot.  
Kassör i vatten:   Fredd-Olof Lundell  
(Fredd-Olof har uppmanat styrelsen att hitta en ersättare till 2020) 
Kassör i väg:   Ulf Göransson 
Sekreterare:   Christer Larsson 
Ledamot och vägmästare:   John-Åke Kristofersson 
Ledamot:   Henrik Spets 
    Märta Wulff 
    Anna Edman 

     Emmy Anderhag 
 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 
 

§16 Beslut i ärenden som styrelsen hänskjutit till årsmötet.   
 Stadgar  

Styrelsens förslag till ändrade stadgar ligger på Nyängets hemsida och 
har godkänts av två på varandra följande årsmöten. Bolagsverket har  
godkänt stadgarna.  
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 Val av representanter till Bäckfjärdens intresseförening.  

Mötet valde Brigitta Gustavsson och Christer Larsson. Birgitta är dess- 
utom invald i Bäckfjärdens intresseförenings styrelse. 

 
§17 Övriga ärenden 

 
Rapportera vattenmätarens avläsning 

 I början av december då vi avläser vattenmätaren, kommer det att finnas 
möjlighet att fylla i ett formulär på Nyängets hemsida. Mer info i postlådan. 
 

 MIVA informerar om VA-utbyggnad 

• Det finns ännu inget kommunbeslut (fullmäktige) om utbyggnadsplan  
för kommunal VA-försörjning.  

▪ Sannolikt fattas ett beslut i kommunfullmäktige om utbyggnadsplanen 
under 2020. 

▪ Från det att utbyggnadsplanen är antagen i kommunfullmäktige så 
bedöms utbyggnaden av första området ta ca: 3 år att färdigställas.  

• Miva utreder under 2019 tekniska va-lösningar i de områden som  
finns med i VA-planen och Nyänget är ett av dessa områden.  

• I utredningen för varje område beaktas även den kringliggande 
bebyggelsens behov av kommunal VA-försörjning. 

• Miva kommer även att göra platsbesök inom områdena under hösten. 
Detta kommer Miva att skicka ut information om till samtliga 
fastighetsägare. 

• När VA-utbyggnad i Nyänget börjar närma sig kommer Miva i god tid  
att informera fastighetsägarna på bred front vilket också kan involvera 
direkta möten. 

 
Vägar 
 
▪ Allmänt ansågs huvudvägen vara i bra skick. Stefan ansåg att med 

föreningens ekonomi borde vi kunna skrapa vägen oftare och fick  
medhåll av mötet. 

▪ Flera mötesdeltagare ansåg att småvägarna borde underhållas bättre  
och är i stort behov av dikning, skrapning och nytt bärlager som  
bomberas.  

▪ Alla i Nyänget måste ta sitt ansvar och ansa sina häckar, så att inte  
sikten försämras. Enligt plan och bygglagen ska häckar planteras minst 
1 meter ifrån den egna tomtgränsen och får på inte sätt skymma sikten. 

 
 Sopcontainer 
 Birgitta Gustavsson uppmanad alla att skärpa sig och bara kasta 

hushållssopor i containern. Den är inte avsedd för målarfärgsburkar, flaskor 
och överblivet byggmaterial. 
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 Hänsyns- och trivselregler 

Det finns fortfarande hundarägare som släpper lös sin hund eller håller 
hunden i så lång lina, att den kan springa in och pinka på andras post- 
lådor och infarter. Dessutom är det några hundägare som inte plockar upp 
efter sin hund och några som gör det och sedan slänger sin påse i skogen.  

 
 Grävling 

Några fastighetsägare har fått påhälsning av en grävling. Den har också 
fångats på bild. 
 

 ÅRSMÖTE 
Avsikten är att nästa årsmöte ska hållas i början av juni. 

 
 En påminnelse om att vår tid är begränsad. 
 Susanne Högberg har framförde sitt varma tack till alla som hedrade Göran 

vid hans bortgång. Susanne blev väldigt glad att så många i Nyänget tände  
ett ljus och skänkte en gåva till Görans minne.  

 
 Stugsista 

Enligt uppgift börjar skolan den 22 augusti och då infaller stugsista lördagen 
den 17 augusti, vilket också Gullvik aviserar. 

   
  

 

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

 
 
 Sekreterare: __________________________________ 
     Christer Larsson 
 
 
 
 Ordförande:                                                    _____ 
                 Sture Westman 
 
 

 
 Justerare: __________________________________ 
     Stefan Ögren 
 


