
Arsmöte för Sifferbo Vägars Samfältighetsförening
2009-04-05 i Bystugan

Närvarande: Per Bergman Joakim Wikman
Rune Blomqvist Edner Lindman
Magnus Nordby Daniel Baggens
Hans Alm Per-Arne Dahlin
Anders Hammar Mats Johansson
Agneta Löfgren

1. Magnus Nordby hälsade mötesdeltagarna välkomna och forklarade mötet
öppnat.

2. Kallelse och dagordning godkändes.

3. Magnus Nordby valdes till mötesordförande.

4. Agneta Löfgren valdes till mötessekreterare.

5. Till justeringsmän valdes Edner Lindman och Anders Hammar.

6. Verksamhetsberättelsen lästes upp av Magnus Nordby och godkändes av
mötet.

7. Kassarapport och revisionsberättelsen för 2008 redovisades av Daniel
Baggens, föreningens kassör och godkändes av mötesdeltagarna.
Diskussion om ev obetalda vägavgifter. Daniel redogjorde for föreningens
hantering av sådana ärenden.
Då kommuners finansiella situation generellt sett blir allt sämre, befarade mötet
att de kommunala bidrag till vår verksamhet kan komma att minska. Styrelsen
anmodas att vidta åtgärder, ev höja vägavgiften samt att hålla igen på de större
omfattande renoveringarna.

L Vägföreningens styrelse beviljades full ansvarsfrihet av mötet.

9. lnga inkomna skrivelser eller motioner.

10. Debiteringslängden för föreningen, som funnits ti l lgänglig för påseende för
medlemmarna både före och under mötet, fastställdes.
Styrelsens förslag om oförändrad uttaxering (7 kr/andel vilket motsvarar 630
kr/normalfastighet om 90 andelar) godkändes.

11. Styrelsen föreslår oförändrade arvoden, vilket godkändes.

12. Val av styrelseordförande på 1 år: Magnus Nordby omvaldes.

13. Val av två styrelseledamöter pä2 år: Agneta Löfgren och Magnus Nordby.

14. Val av tre styrelsesuppleanter på 1 år: Anders Hammar och Mats Johansson,
samt nyval Johan Ol6rs.



15. Val av två revisorer och en revisorssuppleant: Per Bergman och Bengt Löfgren
omvaldes som ordinarie revisorer och Outi Siftala som suppleant.

16. Val av valberedning: Lasse Eriksson och Cecilia Löfgren omvaldes.

17. Övriga frågor
Inga planer på att något vägavsnitt ska stängas av för tung trafik pga av
tjällossning. Fråga ställd då trädfällarbil är beställd till Per Bergman. Om fler har
samma behov kan Per kontaktas for samordning.

Skymmande häckar ses över vid vårens vägsyn. Föreningen har inga rättsliga
påtrycksmedel, men kommer att vädja till berörda att ta ner skymmande växter
för ökad trafiksäkerhet genom byn. Styrelsen kommer även att skriva om detta i
Sifferbobladet samt bifoga ett medskick till inbetalningkortet for vägavgiften
som tar upp denna fråga.

18. Planer för 2009
Inga stora asfalteringsarbeten inplanerade de närmaste åren, endast utföra det
vägunderhåll som krävs for att upprätthålla god kvalitet på byns vägar.
Utredes vidare om en ev cykelcrossbana kan anläggas i norra delen av byn.
Tveksamt om medel finnes detta år för att investera i ny lekutrustning i
Nordtäkt, Priser ska dock tas in och besked från kommunen om deras ev
medfinansering kvarstår.
Elverket har tidigare i år meddelat föreningen planer om att elledningar i luft ska
grävas ner. Oklart när. Detta kan för föreningen medföra att vissa vägavsnitt
måste grävas av och således också asfalteras om. Om detta blir fallet under
detta sommarhalvår kan föreningen bli tvungen att inkräva en extra
utdebitering, som ska fastställas vid en extra årsstämma.
Styrelsen kommer att se över vägskyltning, reflexer mm for ökad utrycknings-
säkerhet vid den kommande vägsynen.
Styrelsen ska vidare påminna Vägverket om åtgärder för den dåliga infarten till
byn fram till midsommarstången. Kanske kommer Vägverket att överlåta
plogning/sandning av denna infart ti l l J Wikman under kommande säsong.
Samtal ifrågan förs.
Väghindren kommer som vanligt att placeras ut på utsatta ställen i byn efter att
sand upptagning gjorts.

19. Arsmötesprotokollet kommer att finnas tillgängligt hos ordföranden Magnus
Nordby samt kommer att anslås på byns anslagstavlor och publiceras på
hemsidan www.sifferbo.con senast under v917.

20. Mötet avslutades och Magnus inbjöd till kaffe med doppa.

Vid protokollet,

/Vffirl#/0ro'---
Aineta Löfgrenv

Justeras:

Edner Lindman


