
Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma i 
Åsa vägförening 2000-08-09 

 
 
 
 
 
1. Stämmans öppnande 

 
Styrelsens ordförande hälsar alla välkomna och förklarar stämman öppen. 
 

2. Stämmans behöriga utlysande 
 
Stämman befanns enligt stadgarna behörigen utlyst. 
 

3. Närvarande berättigande 
 
Stämman bevistades av 11 röstberättigade medlemmar 
Inga fullmakter förelåg. 
 

4. Fastställande av dagordning 
 
Den av styrelsen föreslagna dagordningen antogs av stämman. 
 

5. Val av ordförande för stämman 
 
Till ordförande för stämman valdes Patric Rawlings 
 

6. Val av sekreterare för stämman 
 
Till sekreterare för stämman valdes Örjan Öman 
 

7. Val av 2 justeringsmän tillika rösträknare 
 
Till justeringsmän/rösträknare valdes: Alf Lennerstad och Ingvar Lundahl. 
 

8. Beslut av voteringssätt 
 
Som voteringssätt beslutades handuppräckning. 
 

9. Styrelsens verksamhetsberättelse 
 
Styrelsens verksamhetsberättelse föredrogs av ordförande 
 

10. Revisionsberättelsen 
 
Revisionsberättelsen föredrogs av styrelsens kassör. 
 



11. Ansvarsfrihet för styrelsen 
 
Stämman beslutade att ge styrelsen ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret 
och beslutade att verksamhetsberättelse och revisionsberättelsen kunde 
läggas till handlingarna. 
 

12. Beslut om nya stadgar 
 
Styrelsens kassör föredrog förslaget till nya stadgar. 
Nya stadgar är ett krav på grund av en lagförändring. 
Några skillnader mot de gamla stadgarna föredrogs. 
 

• Namnförändring och firmanamn 
 
Åsa vägförening döps om till Åsa samfällighetsförening i  
Kungsbacka kommun, Hallands län 
 

• Stagdgarna är standardstadgar från Lantmäteriet 
• Styrelsen kommer att bestå av 5 ledamöter och 3 suppleanter 
• Möjlighet till fondering av medel med ca 50 000SEK per år 
• Debitering enligt principen om slitage på vägar mm. Åretruntboende får 

andelstalet 1.0 och sommarboende 0.6 förutom småstugeområdet som åsätts 
andelstalet 0.3. Obebyggda tomter åsätts andelstalet 0.1 
Institutioner såsom skola m.fl. får höga andelstal  
Taxeringsvärde är ej längre grund för utdebitering. 
 
Stämman beslutade att anta förslaget till nya stadgar 
 

13. Förslag till arbetsplaner 
 
Förslag till hårdbeläggningsplan under kommande budgetår föredrogs. 
 

• Bernt Anders väg, norra delen 
• Gärdeswvägen, del av. 
• Villavägen, del av. 
• Sörviksvägen, del av. 
• Skogsvägen, del av. 
• Ängsstigen, hela. 
• Gångväg vid gamla posten 

 
Förslag till upprustningsplan för en lekplats i Pölagårdsområdet föredrogs. 
 

• Förslaget innebär att 50 000 avsätts i budget för upprustning av en lekplats 
i Pölagårdsområdet, den norra. Satsningen innebär att styrelsen avser att 
bygga upp lekplatsen från början med godkänd lekutrustning monterad enligt 
gällande EU-direktiv. Styrelsen avser att bygga under 2 budgetår med start 
under hösten 2000. 
 
Stämman beslutade att anta förslagen till arbetsplaner. 



 
 

14. Inkomna motioner 
 

• 4 motioner rörande upprustning av lekplatser i Pölagårdsområdet. 
 
Styrelsen föreslår att satsning sker enligt beslutad arbetsplan vilket 
innebar att en lekplats, den norra rustas upp. 
 
Stämman beslutar anta styrelsens förslag och avslår de motioner som föreslår 
upprustning av 2 lekplatser. 
 

• Motion ang 30-skyltning i området kring Folkhögskolan 
 
Styrelsen föreslår att motionen antas. 
Det är dock trafiknämnden i Kungsbacka kommun som beslutar att 30-skyltning 
kan ske. Styrelsen kommer att tillskriva trafiknämnden med begäran. 
 
 

• Motion angående hårdbeläggning av del av Ryttarevägen 
 
Styrelsen föreslår att motionen antas med reservation om att underlaget 
skall vara utfört och godkännt för hårdbeläggning före detta kan ske. 
Om underlagsarbete utföres och godkännes hårdbelägger föreningen under 
nästkommande budgetår. 
 
Stämman beslutar att anta motionen med styrelsens reservation. 
 

• Motion angående belysning och sandlåda vid stallåsliden 
 
Styrelsen föreslår att 4-6 belysningspunkter uppmonteras i befintliga stolpar. 
Styrelsen föreslår att föreningen satsar max 2500 kr per belysningspunkt 
och att eventuellt överskjutande del satsas av de 31 motionärerna såsom 
anläggningsbidrag. 
Styrelsen föreslår också att Kungsbacka kommun måste acceptera att stå för 
driften efter ansökan av föreningen. 
 
Stämman beslutar att avslå motionen. 
Stämman beslutar att anta styrelsens förslag till utbyggnadsåtgärder 
 
Motionen innehåller även en begäran om sandlåda i backen vilket stämman 
tillstyrker. 
 

• Motion angående sten i vägen på Bernt Anders väg. 
 
Detta är att betrakta som en skada och kommer att åtgärdas under hösten. 
 
 
 
 



15. Styrelsens arvoden 
 
Styrelsen föreslår en höjning av styrelsens totala arvoden med 12 500 kr i 
årets budget. 
 
Stämman beslutade att anta förslaget till höjda arvoden. 
 

16. Förslag till budget för verksamhetsåret 2000-2001 
 
Styrelsens kassör föredrog förslaget till budget. 
 
Uttaxering under budgetåret föreslås till 0.11% av taxeringsvärdet. 
Förslag till fondering under verksamhetsåret med 50 000 kr. 
 
Stämman beslutar att anta förslaget till uttaxering om 0.11% av taxeringsvärdet. 
Stämman beslutar att anta förslaget till fondering med 50 000 kr under budgetåret. 
 
Stämman beslutar att anta styrelsens förslag till budget för verksamhetsåret. 
 

17. Debiteringslängden 
 
Föreslagen debiteringslängd finns utlagd i lokalen tillgänglig för alla medlemmar 
 
Stämman beslutar att anta förslaget till debiteringslängd 
 

18. Val av ledamöter och suppleanter 
 
Till ordförande på två år valdes:    Patric Rawlings 
 
Till sekreterare på två år valdes:    Örjan Öman 
 
Till ordinarie styrelseledamot på två år valdes:  Björn Iderud 
 
Till styrelsesuppleant på ett år valdes:   Bo Barknertz 
 
Till styrelsesuppleant på ett år valdes:   Stig Olsson 
 
Styrelsen består efter dessa val av: 
 
Ordförande      Patric Rawlings 
Kassör       Kerstin Dahlqvist 
Sekreterare      Örjan Öman 
Ordinarie ledamot /Vice ordförande   Arne Magnusson 
Ordinarie ledamot      Björn Iderud 
 
Suppleant       Bo Barknertz 
Suppleant       Stig Olsson 
Suppleant       Tore Nyström 
 



19. Val av revisorer 
 
Till revisor på ett år valdes:     Katrine Nogius 
 
Till extern revisor för budgetåret 
utsåg stämman firma Ernst&Young   Gösta Dahlström 
 

20. Val av valberedning 
 
Till valberedning för kommande år utsåg stämman: Tonny Tornberg 
         Reine Sundström 
         Bo Barknertz 
 

21. Orientering av pågående förättning 
 
Styrelsens kassör informerade helt kort om att förättningsarbetet är klart och 
avslutad. Förättningsbeslutet är dock överklagat av en sommarboende som 
ej vill vara medlem i föreningen. 
Oavsett beslut i fastighetsdomstolen, om den sommarboendes fastighet skall 
ingå i föreningen eller ej kommer förättningen att godkännas under hösten. 
 

22. Övriga frågor 
 
Diskussion angående nya delen av Ryttarevägen och beläggningsbeslutet. 
 
Styrelsen vidhåller kravet och policyn att vägar som skall tas in i föreningen, 
nya och gamla skall ha en godtagbar standard. 
Stämman har antagit styrelsens förslag till hårdbeläggning av den del av  
Ryttarevägen frågan avser med det tillägget att underlaget på vägen skall 
hålla sådan standard att beläggning kan ske. 
Om detta uppfylls av de fastighetsägare som nytjar vägen kommer föreningen 
att hårdbelägga ytan under budgetåret 2001-2002. 
 
Häckhöjder utmed Bernt Anders vä anses vara för höga i korsningar. 
Stämman anmodar styrelsen att se över och informera berörda fastighetsägare. 
 
Stämman föreslår att styrelsen begär hos trafiknämnden i Kungsbacka kommun 
att även Åsa Bäckväg, Bollvägen, Pölagårdsvägen och Stenviksvägen 30-skyltas. 
 
Stämman anser att kallelsen till föreningsstämman skall förtydligas. 
 
Frågan angående “cykelväg” mellan Kumlabacken och Pölagårdsvägen togs upp. 
Stämman anser att ny grind bör sättas upp samt eventuell beläggning. 
 
Styrelsen avser att titta på en ev ny grind med har inga planer på att belägga ytan. 
 
Dike och brunn på Krokviksvägen måste rensas. Styrelsen tittar på detta. 
 
 
 



23. Tid och plats för protokolljustering samt tillgänglighet för medlemmar 
 
Justering sker den 23/8 kl. 19.00 på Motellet i Åsa. 
Protokollet kommer efter justering att anslås på Åsa bibliotek. 
 

24. Mötets avslutande 
 
Ordförande tackar för visat intresse och förklarar stämman för avslutad 
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