
TYRESÖ  VÄGFÖRENING PROTOKOLL fört vid ordinarie 
stämma 2019-11-25 i Tyresö 

 Bygdegård 

Närvarande: 25 medlemmar enligt registreringslängd och 5 styrelsemedlemmar  

Vägföreningens styrelseledamot Leif Augustsson hälsade alla välkomna till höststämman. 

§ 1.  Val av mötesordförande 

Stämman valde Björn Hammar till ordförande för mötet. 

§ 2.  Mötet öppnas 

Ordföranden förklarade mötet öppnat. Kallelse hade skickats ut i behörig 
ordning tio dagar före stämman. Eventuell röstning kommer att ske 
med handuppräckning. 

§ 3.  Val av sekreterare för stämman 

Stämman valde Elisabeth Arnborg till sekreterare för mötet. 

§ 4.  Val av två justeringsmän, tillika rösträknare 

Stämman valde  Stefan Arnborg och Nils Grund till justeringsmän. 

§ 5.  Framställning från styrelsen eller motioner från medlemmarna 

 En motion om fartgupp och hastighetsbegränsning på Ällmoravägen har 
inkommit. Styrelsen har behandlat frågan och rekommenderar avslag eftersom vägen 
trafikeras av bussar. Stämman beslutade att avslå motionen. (Bilaga 1) 

§ 6.  Styrelsens förslag till åtgärdsprogram för kommande kalenderår 

Curt Andersson presenterade styrelsens förslag  till Barmarksunderhåll och Vinterväghållning 
för 2020 (bilaga 2) 
Stämman godkände åtgärdsprogrammet. 

§ 7.  Ersättning till styrelse och revisorer 

Nils Grund presenterade valberedningens förslag om oförändrad ersättning till styrelse och 
revisorer baserat på gällande basbelopp för 2020  47 300 kr (bilaga 3). Stämman beslutade 
enligt förslaget. 

Stämman gav styrelsen i uppdrag att lämna en summering av styrelsens arvoden till 
vårstämman i mars 2020. 



§ 8.  Styrelsens förslag till utgifts- och inkomststat och debiteringslängd 

 Leif Augustsson presenterade styrelsens förslag till budget för 2020 (bilaga 4). 
Styrelsen föreslår oförändrad utdebitering på 140 kr per andel. 
Stämman beslutade att fastställa styrelsens förslag till utgifts- och inkomststat samt fastställde 
den framlagda debiteringslängden.     
   

§ 9.  Val av styrelsens ordförande 

Stämmman beslutade omval av Rolf Söder som styrelsens ordförande på ett år. 

§ 10.  Val av styrelseledamöter och styrelsesuppleant 

Nils Grund presenterade valberedningens förslag (bilaga 5) till omval av två ledamöter 
och en suppleant. 
Stämman beslutade enligt valberedningens förslag omval av Lars Lagerstedt, Lars Wendelius 
och Karin Arnborg på två år. 

§ 11.  Val av revisor 

Stämman beslutade omval av föreningens revisor Mats Govenius på ett år. 

§ 12.  Val av valberedning 

Stämman beslutade omval av valberedningen med Nils Grund som sammankallande och 
Björn Hammar och Kurt Nilsson som ledamoöer.   

§ 13,  Övriga frågor   

- Problem med vägbelysning på Nytorpsvägen vid skolan samt Breviksvägen sträckan 
Bofinksvägen-Fasanvägen, Styrelsen ska påpeka problemen för kommunen. 

- Har vägföreningen fått information om vägavgifter för etapp 11 Tegelbruksvägen samt 
varför en cykelbana ska anläggas?  Svaret var nej. 

- Undermålig vägbana vid Utsiktsvägen 17. Curt Andersson ska träffa medlem på plats 
för diskussion av eventuell åtgärd. 

- Kommer sandlådorna fyllas på i år, t ex vid Björndalsvägen 19? Vägföreningen fyller 
bara på efter önskemål. 

- Avgiften förefaller stiga trots att snöröjningen minskar. Beror på färre antal fastigheter 
på vägarna. 

- En stor snövall brukar plogas upp vid Björndalsringen 28. Entreprenören ska 
informeras. 

- Vid Dyviksvägen 24-26 finns en trasig betongring för sand. 



- Varför har ny asfalt lagts på Breviksvägen från Trinntorp och ut. Beror på att det tar 
minst 10 år innan kommunen tar över.  

§ 14.  Bestämmande av tid och plats för protokolljustering  

Protokollet blir klart att justeras under vecka 49 och kommer att publiceras på föreningens 
hemsida www.tvgf.se. 

§ 15.  Stämmans avslutande 

Ordföranden tackade stämman för visat intresse. Därefter förklarades stämman avslutad. 

Vid protokollet   Justeras 

Elisabeth Arnborg   Björn Hammar 

Justeras    Justeras   
   

Stefan Arnborg   Nils Grund   


