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Protokoll Årsstämman Ellös Vägfiirening

1.

201 8-05-1 3

Stämman öppnas och val av ordfiirande och sekreterare

fiir sttimman

Vägföreningens ordförande Hans Pernervik förklarade ståimman öppnad.

Till ordforanden for stämman valdes Hans Pemervik och till

sekreterare Lil1a

Wennermark. Stämmanbeträftade att stämman var kallad i behörig ordning

2,

Val av två justeringsmän
Till justerare/rösträknare valdes Thomas Johansson och Kenneth Andersson.

3. Faststtillande av röstlängd
Stämman godkiinde och faststiillde röstlängden. Rristlängden genomgicls för kontroli av att varje
närvarande röstberättigad person representerade 100 % av sin fastighet.

4. Styrelsens verksamhercberättelse for 2Al7
Vertsamhetsberättelsen hade utdelats och genomgicks summariskt av Hans Pemervik. Hans
Pernervik och Ulla Wennermark rapporterade bl.a. ang. överklagandet till regeringen. Beslut har
ännu inte fattats, men Trafikverket har dragit tillbalca lcravet på att Rosenlundsvägen inte längre
ska vara en allmän väg, vilket innebär en stor ekonomisk vinst f<ir föreningen.

Ordförandenberbttade också om utvecklandet av hemsidan och Facebook-sidan, utseende av
ourådesansvariga och ansvarig för gronområden samt om planer om forbattring av naturliga
gångstigar. Styrelsen hade haft stora problem med medlemsfaktureringen. Tre av
styrelsemedleilrmarna hade genomgätt utbildning i REY:s regi. Isörhållandena under vintern
hade skapat stora problem med snörojningen.
Hans Pemervik berättade att polisen tillsammans med representanter från kommunen och
samhället, inklusive Ellös vägförenings ordförande, hade gått runt i Ellös och gett forslag på hur
sikten kan forbattras genom Hippning av häckar etc. Diskussion uppstod ang. detta och speciellt
ang. Trappvägen. Hans Pemervik upplyste att berorda fastighetsägare kommer att kontaktas för
ätghder när det gäller häcl<ar som väfi ut övergångbanorna.

5. Revisionsberättelse
Jan Hansson underströk att det var olämpligt att en och samma person Mbilde ordforande och
kassor.

Han nämnde också att Farmatjänst kommit med en saftig räkning på 65 000 för trädgårdsarbete
vid Edebaeken. Hans Pernervik hade förklarat för revisorerna att Orust kommun som
fastighetsägare har förpliktat sig att överta framtida underhåll. Ett avtal kommer att ingås mellan
kommunen och EVF, men har forsenats p.g.a. personalbyten i kommunen.
En asfaltering som ssrelsen har betalt kommer att delvis.vidaredebiteras till två berörda
fastighetsägare. Jan Hansson genomgår även en rad andra mindre fakturor. EVF har inkopt en
giutskopa. Det finns ett avtal mellan Hans Pernervik och foreningen aft skopan ska köpas ut av
Hans den dag han slutar i vägforeningen.

Hans Pernervik berättade också att den telefon som vägforeningen bekostat används för att
fotografera och dokumentera schakrarbeten etc. inom vägforeningens ansvarsområde. Detta är
viktigt for au kunna avgöra om eventuella skador uppkommit i samband med arbetet eller om de
funnits redan tidigare.
Revisorerna gav styrelsen en eloge för det arbete som den utfört under året

6. Fråga om ansvarsfrihet for sty,relsen
Ordföranden ställde frägatom stämman kunde lämna ansvarsfrihet
Frågan besvarades med ett enhetligt ja.

till

den avgående styrelsen.

7. Motioner
Inga motioner hade inkommit.
Ordforanden upplyste att kommunen har planer om att etablera gång- och cykelvägar och att det
kunde ha blivit akruellt med en motion från kommunen av den anledningen. Haus Pemerrik
hade svarat kommunen att detta inte var nddvändigt eftersom detta ligger i EVF:s intresse och att
man bara ser positivt till detta frän föreningens sida.
En fråga ställdes ang. elslingan. Det är emellertid idrottsforeningen som är ansvarig for
motionsslingan.
Ett problem med en schakt på Hantverkare1atankommer att åtgiirdas inom kort.

8. Styrelsers fiirslag till verksamhetsplan samt underhåIls- och fiirnyelseplan
Hans Pernervik gick igenom styrelsens forslag till verlsamhetsplan för EVF 20i8. Föreningen
kommer attbetala för toppbeläggningen på Hällavägen. Kommunen tog frrstakostnaden for det
underliggande materialet, som var högre än kostanden kommer attbli för toppbeläggningen.
Enfuäga ställdes ang. dälig standard - asfaltskador -pä Trafikverkets väg - Modandavägen på
vänster sida vid Pingstkyrkan. SO-s§lten sitter oclaå på ett nästan dolt sttille. Hans Pernervik
erbjöd att styrelsen skriver till Trafilverket.
Hans Pemervik har tittat på ett problem med en gångväg vid ett berg och undersöker om vattnet
kan ledas bort. Hans P. har bett Roger .,...om att åtgärda detta.
Yttre delen av vändplanen vid Skandiavägen och det runda bordet ärkommunal mark. Styrelsen
ska undersöka vad som kan göras for att forskona vändplanen och "picnic-stä11et".
Styrelsen ska också se om man kan sätta upp en spegel vid fabriksområdet för att undvika
kollisioner. Fabrilsområdet är kommunens ansvarsområde och Hans Perneryik kommer atttala
med Andreas . ....., i kommunen. Det behövs en stopplikt från den som kor ut från
hamnområdet.
Staketet längs Skandiavägen är kommunens. Sören Nyckelgård fick en eloge för hjälp med
s§ltningen på Skandiavägen. Owe Carstens upplyste att defta har resulterat i en klar ftrbättring
av parkeringssituationen.
På Ravinvägenräder det stora parkeringsproblem. Hans Pernervik tittar på det och ser om man
kan göra fler parkeringsplatser bl.a. pä vändplanen, som inte används.
Stoppförbud utanfor apoteket foreslogs. Hans P. underströk att det är viktigt att beståimmelser
efterlevs. Idagär det kommunen som bötfiiller (och behåller avgifterna) med §äiIp av Securitas.
Hans P. har kontaktat kommunen ör att undersöka möjligheren att vägforeningen kan forordna
någon att kontrollera parkeringen och utdebitera avgifter vid felparkering.

Fräga ställdes ang. farthinder, bl.a. på Rosenlundsvägen. Hans P. upplyste aft vägen är statlig.
Tidigare försök att fä Rosenlundsvägen och Skandiavägen att bli 30-vägar lilsom resten av
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samhället har misslyckats. Ulla Wennermark understrok att den generella inställningen idag
lvenge ät att fartgränserna i samhällen ska vara låga och att en ny framsuillning av
fartbegränsning bör göras, om inte förr så snart övärklagandet till regeringen ärävslutat.

i

Hans Pernervik underströk att generellt när det gäller farthinder krävs en viss vägbredd for att
man ska kunna sätta upp chikaner och informerade om olika typer. Vägbulor ark problem
eftersom bilarna blir lägre och lägre. När skador inträffar på biiärna Attr aetkonflikter även om
deti99% av fallen är fordonsägarcnsom fär betala. Det basta ärblomlådor.
Väghindren på Morkullevägen är tillftilligt borttagna p.g.a. bostadsbyggandet. Väghindren
kommer att komma tillbaka närbyggnationen är ftudig-.

9. Frråga om aryode till styrelse och revisorer
!I1§ fe-rnervtk genomgick bakgrunden och forslaget om att höja arvodena. Ordforanden har ått
36 00}/fu. Seketeraren har ffitt 5500 kronor + 10 000 kronor i ytterligare arvode p,g.a. extra
arbete. Thomas har äm 4 500 kronor, men har av personliga orsaker inte kunnat utfOra arbetet.
EVF har nu en ny kassör pävägin som kommer att skota ällt som ror ekonomin. Hans p.
upplyste om arvodena i Henåns vägförenings sryrelse dil ordföranden och kassören ffir 50 000
och sel«eteraren20 000. Denna
gör emellertid inget handgripligt aöete utan delegerar
ltyretsg
allt till entreprenörer. Arvodena i Henån planeras tots däta aft fö;håja;.
Hans P' fÖresiog en hojning till50 000 till kassören och 20 000 till sekreteraren. Hans p. sade sig
vara nöjd med 36 000, men lät honoraretvaru upp till stäurman. Jan Hansson foreslog att Ulla
Wennermark som är jurist inte ska ha något honorar men debitera for det juridiska arbete hon
gt{t fti. vtieforenitgen utover deltagandå i sffrelsemötena. Anna-Karin Fiolst påpekade atr
debitering från ett företag blir dyrare för EVF eftersom EVF inte kan dra av momsen. Hon
foreslog att styrelsen iståillet far pengar titl sitt förfogande (160 000 for arvoden och 100 000 for
administrationskostnader) så att de kan användas efter hur mycket arbete som de olika
styrelseledamÖterna lägger ner. Styrelsen kan sedan redogöra for hur pengarna använts vid nästa
stämma.
Stämman beslutade enligt Anna-Karin Holts forslag.

till budget ftir verlsamhetsårret 2018 samt debiteringslängd
avsättning av 200 000 kronor till en fornyelsefo nd i ärvilket stämman

10. Styrelsens ftirslag

Styrelsen foreslog
antog.
Hans P. upplyser att det totalt finns 3360 andelar i Etlös Vägforening. Med två mindre undantag
skottas det på al7avägar året runt. Allahar därför tillgång till sin fasiigtret alla dagarunder året.
!-qy.ttlt-." foreslog därfor ett likvärdigt andelstal oavsJtt om fastighesägaren ar hgi- eller
deltidsboende. Stämman beslutade att ge sitt stöd for aff ändra utA.Uitärirgen så att alla ska
betala som heltidboende.
Hans P. motiverade varfor budgeten måste ökas till 2 210 000 k. Som exempel på okade
kostnader nämndes attbytasand i en sandlåda kostar 24 000 kr och foreningån åårt. byta sand i
år på minst 3 lekplatser. Hans berättade oclså att Henåns vägförening debiierurmer än dubbett så
mycket per anclel jämfört med vad vi gor i Ellös. Varekils vagforenin§betalar 850 krlandel.
Anna-Karin Hoist upplyste att 280 andelar är deltidsboende. När dessa nu ska debiteras sorn
heltidsboende kommer 610 l«onor /andel attvaratillräckligt for den nya budgeten. Fcirslaget
antog§ av sttimman.
Hans Pernervik upplyste att foreningen bara har en som ännu inte har betalt årsavgiften ör 2017.

Ulla Wennermark redogiorde for forslaget till reviderade stadgar. De nya stadgaruaantogs utan
någonändring Extra stämma hålls oml-3 månader så att de'nya stadgamasiabbt kan träda
ilaaft. Nästa gång kommer ändringarna markeras i fet sl«ift.
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Ulla Wennermark redogjorde for förslaget till reviderade stadgar. De nya stadgarna antogs utan
någon ändring. Extra stämma hålls om 2-3 månader så att de nya stadgarn. rnrbbt kan träda
ikraft, Nästa gång kommer ändringarna markeras i fet skrift.
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11. Val av styrelse och suppleanter
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Enligt valberedningens förslag valdes följande
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Anna-Karin Holst (2 år)
Ulla Wennermark (2 är)
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Tomas Harms

till styrelseledamöter:

(1år)

Suppleanter
Enligt valberedningens förslag valdes följande
Henrik Hakemo (1 år)

till suppleanter:

Morgan Ström (1 år)
L2. V al av styrelseordfö rand e

Hans Pernervik valdes enhälligt

till ordförande (1 år).

13. Val av revisor och revisorsuppleant

Stämman valde Jan Hansson som ordinarie revisor och Gösta Alexandersson som

revisorssuppleant.

14. Fräga om valberedning

Stämman valde Jan Hansson och Owe Carstens

till valberedning.

sammankallande.
15.

Jan Hansson är

Öwigafrågor

Fråga framfördes ang. renhållningskostnaderna. Björn Martinsson i kommunen har satt sig på
tvären och kräver ersättning för avfallshantering efter Ellösföreningens städaktiviteter i
samhället. Hans P berättade att EVF gått in och löst detta problem för Ellösföreningen.

Trafiken har ökat betydligt på Fagerhultsvägen. Föreningen råder ännu inte över situationen
eftersom delar av vägen är privatägd och det är byggen där som genererar trafiken. En
förrättning krävs för att bestämma vad som ska gälla. Frågan kommer att lyftas på nästa
styrelsemöte.
0rdföranden tackade för ett trevligt och väl genomfört möte

fusterare:

fr*,,fiL ,l','1,,*r^
Kenneth Andersson
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Thomas Johansson

