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Årsstämma verksamhetsåret 2016 i Dvärsätts samfällighetsförening 

 
2017-03-19 Grönänge servering. Närvarande 17 st. inkl. styrelsen. 
 
 
 
§ 1. Mötets öppnande med fastställande av röstlängd. 
  
 Örjan hälsar alla välkomna samt förklarar mötet öppnat. 
 En närvarolista upprättas som kan användas som röstlängd. 
 
 
§ 2. Stämmans behöriga utlysande. 
 

Kallelsen har delats ut i alla medlemmars brevlådor 13 dagar före 
stämman (den 6:e mars). 

 Mötet finner stämman behörigt utlyst. 
 
 
§ 3.  Godkännande av dagordningen. 
 

Dagordningen finns utskriven till alla närvarande.  
Stämman godkänner densamma. 

 
 
§ 4. Val av ordförande för stämman. 
 
 Örjan Norrman väljs till ordförande för stämman. 
 
 
§ 5. Val av sekreterare för stämman. 
 
 Tomas Hedin väljs till sekreterare för stämman. 
 
 
§ 6. Val av justeringsmän, tillika rösträknare, som tillsammans med ordförande 
skall justera stämmans protokoll. 
 
  Tord Olausson och Markus Göransson väljs till justeringsmän. 
 
 
§ 7. Godkännande av styrelsens verksamhetsberättelse. 
 

Ordföranden läser upp verksamhetsberättelsen som dessutom finns 
utskriven tillsammans med dagordningen som alla närvarande har fått. 
Stämman godkänner verksamhetsberättelsen. 
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§ 8. Godkännande av resultat- och balansräkning för verksamhetsåret. 
 
 Kassören föredrog balans- och resultaträkningen och förklarade lite runt 
 densamma. 

 
Stämman godkänner resultat och balansräkningen. 

 
 
§ 9. Godkännande av revisionsberättelsen. 
 

Kassören läser upp revisorernas berättelse som rekommenderar mötet 
att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för föregående år. 

 
 
§ 10. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen. 
 
 Styrelsen beviljas ansvarsfrihet av stämman. 
 
 
§ 11. Styrelsens förslag till budget för år 2016. 
 

Kassören läser upp styrelsens förslag till budget och förklarar lite runt 
densamma. 
 

 Stämman godkänner förslaget. 
 
§ 12. Årsavgiftens storlek för 2018. 
 

Styrelsens förslag är oförändrade avgifter, dvs. 1150 för väg och 250 för 
park. 
 

 Stämman antar styrelsens förslag. 
 
 
§ 13. Ersättning till styrelsen 
 
 Ersättningen till ordförande och sekreterare har varit 1000 kr/år medan 
 kassören har haft 2000 kr/år. 
 

Styrelsens förslag är oförändrade ersättningar. 
 
Stämman antar styrelsens förslag. 
 

 
 
 
 



 3 

§ 14. Framställan från styrelsen samt motioner från medlemmar. 
 
 Styrelsen har inga framställningar. 
 
 Däremot har det har kommit in en motion: 
 

– Undertecknade fastighetsägare med adress öster om Rödövägen vill att 
styrelsen beslutar att hela Tunadalsvägen fram till Rödövägen hålls öppen för 
trafik även sommartid. Eftersom det fungerar vintertid kan det inte vara något 
problem sommartid heller. Om det anses att farten är för hög sommartid måste 
det gå att lösa med att sätta upp farthinder. 
 
Anledningen till avstängningen är att göra vägen säker för de 
oskyddade trafikanterna och eftersom det finns en bra alternativväg ut 
på Dvärsättsvägen så anser styrelsen att vägen även fortsättningsvis ska 
vara stängd. 
Vi har haft Kommunens väg- och trafiksamordnare på plats för att höra 
hennes bedömning. 
Sekreteraren läser upp det brev hon har svarat med och 
sammanfattningsvis så anser hon att föreningen ”på ett föredömligt sätt 
satt barn och ungdomars säkerhet i första rummet när de har valt att stänga 
vägen”.  
Då oenighet råder gällande motionen så blir det en öppen röstning som 
får avgöra. 
 
Motionen avslås med röstsiffrorna 5 för och 10 mot. 
 
– Betyder det att vägen är öppen under skolloven? 
 
Nej, skolan har inget med vägens avstängning att göra. 
 

  
 
§ 15. Val av styrelse, styrelseordförande och styrelsesuppleanter. 
 
 Till styrelseordförande på 1 år, väljs Örjan Norrman. 
 

Till ledamöter på 2 år, väljs Tord Olausson och Kurt-Olov Göransson. 
 

Till styrelsesuppleanter på 1 år, väljs Ove Eriksson och Kenth Olofsson. 
 
 
§ 16. Val av revisorer och revisorsuppleanter. 
 

Stämman väljer Petter Jakobsson och Jörgen Ågran till revisorer medan 
Daniel Hellström och Lennart Hjälte väljs till revisorsuppleanter på 1 år. 
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§ 17. Val av valberedning. 
 

Stämman väljer Marcus Göransson och Daniel Jonsson till valberedning 
på 1 år. 

 
 
§ 18. Övriga frågor. 
 

– Parkeringen på Grönänge förskola är för liten. Bilar står i vägen för fordon 
som ska åka in eller ut till Grönängevägen! 
 
Det är Kommunen som måste göra någon åtgärd där. Vi har haft 
upprepad kontakt med dem men ”det saknas pengar”. 
Vi försöker att kontakta dem igen. 
 
– Det saknas gatubelysning på Grönängevägen 2-8! 
 
Även det är en fråga för Kommunen. Vi tar upp det i samma samtal som 
förra punkten. 
 
– Det är väldigt mörkt vid nya återvinningsplatsen bortanför Grönänge! 
 
Det är inte vi som ansvarar för den. Försök att kontakta Lundstams åkeri 
i Östersund för det är deras ensak. 
 
– Gräset nedanför f.d. AvaGarden har inte blivit klippt. Är det fastighetsägarna 
som ansvarar för den? 
 
Nej, det är vi som ska sköta om den. I somras hade vi en ny ansvarig för 
all vår gräsklippning och ett missförstånd har gjort att det inte har skötts. 
Bättring utlovas gällande nästa sommar! 
 
– Det är många flera parkandelar än vägandelar. Hur kommer det sig? 
 
I förrättningen så har alla fastighetsägare som har sin utfart mot en 
allmän väg bara fått en parkandel och ingen vägandel. Dessutom har 
vissa fastigheter, t.ex. AvaGarden, flera parkandelar. Därför skiljer det 
sig mellan antalet andelar. 
 
– Hur stor är Samfälligheten geografiskt? 
 
Den sträcker sig från AvaGarden till och med Emil Karlssons väg, 
mellan sjön och järnvägen. 
 
– Tillkommer det mera grönytor om hela Sjöstaden blir intagen i föreningen? 
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Det är svårt att veta vad som händer med den marken, eftersom all mark 
som inte är tomtmark i dagsläget ägs av Hallströms och Toréns. 
En förrättning är begärd av i Kommunen gällande det området. 
 
– Soptunnorna i området är gamla, fula och för få! 
 
Det är en fråga som styrelsen kan behandla själva. Vi tar med oss frågan 
till nästa styrelsemöte. 
 
– Det är ett stort gupp vid vändplanen på Tunadalsvägen närmast AvaGarden. 
Går det att få det fixat? 
 
Vi lagar det till sommaren. 
 
 

§ 19. Beslut om tid och plats där stämmoprotokollet finns tillgängligt. 
 

Den 19:e april på anslagstavlorna vid Tallen samt Bomplansvägen-Emil 
Karlssons väg och på Dvärsätts hemsida. 

  
 
§ 20. Mötet avslutning. 
 
 Ordföranden tackar de som kommit för visat intresse och förklarar
 stämman avslutad.  
  
 
    Dvärsätt den 19:e mars 2017 
 
 
 
                 ….......................................                        ………………………… 
 Sekreterare Tomas Hedin  Ordförande Örjan Norrman  

 
 
              ……………………….                    ……………………… 
 Justerare Tord Olausson  Justerare Marcus Göransson 


