
SKÄRVAGSVALLENS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING
Protokoll fört vid årsstämma 6 april 2012

Närvarande:
Arne Hedmark, Einar Jönsson, Sigurd Lindgren, Marianne Bergström, Fred Olsson, Karita Kemi, Peter 
Hedmark, Helena Kiessling, Magnus Wahlström, Johan Wahlström, Tommy Lundström (fullmakt från AnnCarin 
Thögersen), Ingrid Alfredsson, Mats Jonsson, Jan Bennerdt, Ingvar Jonsson, Susanne Bergefur, Anneli 
Bergefur, Lena & Bo-Göran Nilsson, Lars Wiklund, Karin & Leif Sanfer, Håkan Dahlén, Lars-Gunnar Oskarsson 
och Maggan Carlsson

Öppnande § 1
Samfällighetsföreningens ordförande Arne Hedmark hälsade de närvarande 
välkomna och förklarade årsstämman öppnad.

Mötesfunktionärer § 2
Till ordförande för stämman valdes Arne Hedmark.
Till sekreterare för stämman valdes Maggan Carlsson.
Till justeringsmän tillika rösträknare valdes Marianne Bergström och Anneli 
Bergefur.  

Närvarande § 3 
Närvarande medlemmar presenterade sig samtidigt som en närvarolista gick runt. 
Närvarolistan bifogas originalprotokollet.

Förvaltningsberättelse § 4
Maggan Carlsson läste upp förvaltningsberättelsen som tillsammans med den 
ekonomiska redogörelsen också skickats ut till samtliga medlemmar. Sigurd 
Lindgren redogjorde för ekonomin under det gångna året. Förvaltningsberättelse 
och ekonomisk redogörelse lades till handlingarna.

Revisionsberättelse § 5
Revisorernas berättelse upplästes och lades till handlingarna.

Ansvarsfrihet § 6 
I enlighet med revisorernas förslag beslöt årsstämman att bevilja styrelsen 
ansvarsfrihet för förvaltningen 2011 och därmed godkänna de under §§ 4 och 5 
genomgångna berättelserna. 

I samband med denna punkt avtackades Arne Hedmark och Einar Jönsson som i 
och med denna årsstämma avlutar ett långt styrelseengagemang. Som en symbol 
för föreningens tacksamhet över deras myckna arbete fick de varsin Ljungdaling 
från Ljungdalens egen glashytta.

Motioner mm § 7
Under senare punkter kring sophantering, skoterleder och väghållning tar vi upp 
synpunkter som kommit från medlemmar.

Ersättningar § 8
Beslutades om följande ersättningar till styrelse, revisorer och valberedning
21.000 kr till ordinarie styrelseledamöter att fördelas utifrån hur styrelsen fördelar 
ansvarsuppgifterna.
250 kr per sammanträde till närvarande suppleanter
500 kr per revisor
500 kr per ledamot i valberedningen

Utgifts- och inkomststat § 9
Styrelsens förslag till utgifts- och inkomststat presenterades av kassören Sigurd 
Lindgren och godkändes av årsstämman.

Val § 10
För 2012 gjordes följande val
Ordförande  Maggan Carlsson 2 år nyval
Styrelseledamöter Mats Jonsson 2 år omval

        Ingrid Alfredsson 1 år fyllnadsval
Kenneth Jönsson 1 år fyllnadsval



Styrelsesuppleant Anita Forsell 1 år nyval
       Torbjörn Klang 1 år omval
        Jan Eneroth 1 år omval

Revisor        Olle Hagner omval
                   Stig Mattsson omval
 

Valberedning  Susanne Bergefur omval
 Anneli Bergefur omval

Sophantering § 11
Fortfarande finns stora brister i sopsorteringen, en tråkig följetong att behöva ta 
upp var alla överens om men det behövs – ta ansvar för er sophantering och lägg 
BARA hushållssopor i våra soptunnor på området.

Efter påsk stängs boden vid Sjövägsavfarten där man kunnat lämna 
återvinningssopor. Från och med nu får var och en ta ansvar för att ta med sina 
återvinningssopor till Ljungdalen.

Den gamla sopcontainer som står vid Sjövägen fick Sigurd i uppgift att få bort på 
bästa tänkbara sätt. Det har gjorts försök att sälja den utan resultat så nu handlar 
det bara om att bli av med den.

De gamla sopbodarna på området fyller inte längre sin gamla funktion och 
styrelsen föreslår därför att de säljs. De något större för 3000:- och de något 
mindre för 2000:-. Markägare och hyresgäster har företräde. I övrigt får 
medlemmar anmäla intresse. För att få ha kvar boden där den står måste köparen 
göra avtal med markägaren.

Skoterinformation § 12
Det har från medlemmar påtalats att den del av områdets skoterleder som ligger 
närmast Vålvägen är igenslyade och därmed omöjliga att använda. Flera menade 
att de aldrig använts och det är anledningen till att de är igenvuxna. Flera 
ifrågasatte också sträckningen. 
Stämman gav styrelsen i uppgift att titta vidare på detta och på bästa sätt lösa 
problemet.

Väghållning § 13
Det har kommit frågor angående väghållning och uppgörelse mellan plog och 
samfällighet. Arne Hedmark lämnade följande information:

• Håll koll på väderleksrapporterna när ni ska uppåt under vintertid, vädret kan 
vara opålitligt!

• Enligt vägverkets bestämmelser och vår överenskommelse med plogen gäller 
att det ska plogas när det snöat mellan 5 och 7 cm. Europavägarna ska plogas 
4 timmar efter det att det slutat snöa. 6 timmar gäller för större allmänna vägar, 
8 timmar för mindre allmänna vägar och 12 timmar för enskilda vägar med 
statsbidrag(våra huvudvägar).De allmänna vägarna går alltid före de enskilda 
vägarna.

• Parkera inte på vägarna så att ni hindrar plogen från att komma fram.
• Den som vill att plogbilen ska ploga upp garageuppfarter får själv kontakta 

plogen om det och göra upp kring betalning.

Numret till Lennart som kör plogen finns på hemsidan www.skarvagsvallen.se  vi 
lägger upp den här informationen där också.

 
Övriga frågor § 14

Inga övriga frågor fanns.

Årsstämmoprotokoll § 15
Årsstämmoprotokollet kommer att finnas tillgängligt för medlemmarna på 
Turistinformationen i Ljungdalen from fredagen den 20 april 2012 och senast det 
datumet läggs också protokollet ut på hemsidan.

http://www.skarvagsvallen.se/


Avslut § 15
Ordförande Arne Hedmark förklarar årsstämman avslutad.

Vid protokollet Justerat

 
Maggan Carlsson Marianne Bergström Anneli Bergefur

 


