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ORDINARIE ÅRSMÖTE MED BRÄNNÖ VÄGFÖRENING 
 

Tid:                                    Lördag den 8 mars 2008 kl. 12.00 
Plats:                                 Brännögården, Brännö 

Närvarande:                      30 personer, se bil.1 
 
1. 
Mötets öppnande och frågan om mötet blivit stadgeenligt utlyst. 
Mötet öppnades av ordföranden Kjell Uppling som hälsade välkommen och redogjorde för 
hur kallelse skett. Närvarolista med angivande av fastighetsbeteckningar upprättades. Mötet 
godkände dagordningen samt att mötet blivit stadgeenligt utlyst. 

 
2. 
Val av ordförande och sekreterare för mötet. 

Till ordförande för årsmötet valdes Kjell Uppling och till sekreterare valdes Hans Holmberg. 
 
3. 
Val av två justeringsmän. 

Att jämte ordföranden justera dagens protokoll och tillika rösträknare valdes Lasse Holmstedt 
och Olle Skoglund. 

 
4. 
Styrelsens verksamhetsberättelse. 
Ordföranden läste upp verksamhetsberättelsen och redogjorde i korthet för den ekonomiska 
årsredovisningen, se bil.2. Mötet godkände verksamhetsberättelsen och årsredovisningen, 
vilken lades till handlingarna. 

 
5. 
Revisionsberättelsen. 
Malte Ljungkvist föredrog revisionsberättelsen, se bil.3. Mötet godkände densamma och lade 
den till handlingarna. 

 
6. 
Frågan om ansvarsfrihet för styrelsen. 

Mötet beslutade att, i enlighet med revisorernas förslag, bevilja styrelsen full ansvarsfrihet för 
verksamhetsåret 2007. 

 
7. 
Inkomna motioner och framställningar från styrelsen. 

 

Motioner: 
 
Lasse Holmstedt om rena vägbanor ur trafiksäkerhetssynpunkt, se bil 4. Motionen bifölls. 
Lasse Holmstedt om trafiksäkra korsningar, klippning av häckar och träd, se bil 4. Motionen 
bifölls. 
Anna-Karin och Stefan Dahl om vägbelysning i backen Lönndalsvägen, se bil.5. Vägföre- 
ningen anlägger ingen vägbelysning. Motionen avslogs. 



Anna-Karin och Stefan Dahl om träd, buskar och sly i vägkorsningar, se bil.5. Motionen bi- 
fölls. 
Familjerna Palrud och Bernhardtz om röjning av spången i Sandvik, se bil.6. Spången tillhör 
inte Vägföreningens ansvarsområde. Motionen avslogs. 

 
Styrelsens framställan, se bil.7: 

 
Under 2007 uppmanade Brännö Vägförening alla fastighetsägare att klippa sina träd och 
häckar där det växer in över vägen och där det är trafikfarligt. Tyvärr struntar en del i dessa 
uppmaningar. Vägföreningen har rätt att, i enlighet med Lantmäteriets förrättning 2003, 
klippa och röja träd, buskar och häckar på sådana ställen. 
Styrelsen yrkar på att årsmötet beslutar att fastighetsägaren i sådana fall skall bekosta arbe- 
tet. 
Årsmötet biföll framställan enhälligt. 

 
Vid varje nybyggnation av hus på Brännö utnyttjas vägarna onormalt mycket med tunga 
transporter. Vägföreningen har med stöd av Lantmäteriets förrättning 2003 möjlighet att ta ut 
en avgift vid onormalt mycket slitage. Denna avgift fritar inte fastighetsägaren från ekono- 
miskt ansvar om vägarna körs sönder vid transport. 
Styrelsen yrkar på att årsmötet beslutar att fastighetsägare vid nybyggnation av ett bostads- 
hus betalar en vägavgift på kronor 10 000: - . 
Årsmötet biföll framställan. 

 
8. 
Förslag till arbetsplan för år 2008. 

Förslag till arbetsplan presenterades, bil 8. 
Mötet fastställde styrelsens förslag till arbetsplan. 

 
9. 
Beslut om arvoden för styrelse och revisorer för år 2008. 
Oförändrat arvode 1½ basbelopp föreslogs vilket antogs av mötet. 

 
10. 
Förslag till utgifts- och inkomststat, debiteringslängd samt beslut om årets uttaxering. 
Ordföranden föredrog styrelsens förslag till utgifts- och inkomststat, debiteringslängd samt till 
beslut om årets uttaxering.  Årsmötet godkände förslaget i sin helhet. 

 
11. 
Val av styrelseordförande på två år. 
Föreslogs och omvaldes Kjell Uppling som ordförande. 

 
12. 
Val av två styrelseledamöter på två år. 
Föreslogs och omvaldes Sture Wahlgren. 
Föreslogs och omvaldes Bo Olsson. 

 
13. 
Val av två styrelsesuppleanter på två år. 
Föreslogs och omvaldes Bo Valinder. 
Föreslogs och nyvaldes Stefan Kihlgren. 

 
14. 
Val av en revisor på två år. 
Föreslogs och omvaldes René Salén. 



15. 
Val av en revisorssuppleant på ett år. 
Föreslogs och omvaldes Kate Carlsson. 

 
16. 
Utseende av valberedning, tre personer. 

Föreslog och omvaldes Bo Nilsson (sammankallande), Britt-Marie Hamberg samt Hans 
Bränning. 

 
17. 
Övriga frågor. 

 

Ej tillåten genomfartstrafik mellan Långejorden–Värdshusvägen (gamla byn) respekteras inte 
av alla entreprenörer på ön. Ej heller av vissa fordon ankommande med färjan (vägkartor 
saknas ibland i fordonen).  Styrelsen fick i uppdrag att hantera frågan. 

 
Frågan om ”fyrhjulingarnas” vilda framfart på ön diskuterades livligt. Styrelsen fick i uppdrag 
att hantera frågan. 

 
Vägen mellan Långejorden och Varpevägen (över gärdet) togs upp. Vägen inlagd i översikt- 
planen. 

 
Sommarklippning av dikesrenar och buskar med maskin togs upp. Styrelsen fick i uppdrag 
att hantera frågan. 

 
Ordföranden informerade om styrelsens förslag att skapa en hemsida för Vägföreningen un- 
der 2008. 

 
Ordföranden informerade om de betalningsrutiner som gäller för betalning av vägavgifter 
fr.o m 2008. Information lämnas då årets fakturor skickas ut. 

 
18. 
Bestämmande av tid och plats för justering av protokollet samt där protokollet hålls tillgäng- 
ligt för medlemmarna. 
Beslutades att justering av protokollet skall ske måndag den 17 mars 2008 kl. 18.00 i Kjell 
Upplings bostad. Adress: Kvigvallen 52, Brännö. 
Kopia av justerat protokoll från detta årsmöte kommer att hållas tillgängligt vid postdisken 

Brännö Handel den 18 mars 2008. 
 
19. 
Avslutning. 
Ordföranden avtackar vid senare tillfälle Per Domstad för det arbete han nedlagt i styrelsen. 
Därefter förklarade ordföranden årsmötet 2008 för avslutat. 

 

Vid protokollet:                                                             Justeras: 

Hans Holmberg                                                            Kjell Uppling 
Ordförande 

 
Justeras:                                                                      Justeras: 

Lasse Holmstedt                                                          Olle Skoglund 


