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BRÄNNÖ VÄGFÖRENING PROTOKOLL
c/o Brännö Handel, Husviksvägen 26, 430 85 
Org.nr. 855100-0428  2018-03-12

ORDINARIE ÅRSMÖTE MED BRÄNNÖ VÄGFÖRENING 2018

Tid: lördag den 10 mars 2018 kl. 12.00
Plats: Brännögården, Brännö
Närvarande: 46 personer 

1.
Mötets öppnande och frågan om mötet blivit stadgeenligt utlyst

Mötet öppnades av ordföranden Henrik Sjöstrand som hälsade välkommen och 
redogjorde för hur kallelse skett. Närvarolista (bilaga 1) med namn och adress 
upprättades. Mötet hade inget att erinra mot dagordningen och godkände att mötet 
blivit stadgeenligt utlyst. 

2.
Val av ordförande och sekreterare för mötet

Till ordförande valdes Henrik Sjöstrand och till sekreterare valdes Ann-Sofie Jeppson.

3.
Val av två justeringsmän tillika rösträknare

Att jämte ordföranden justera dagens protokoll och tillika rösträknare valdes Eva 
Dahlgren samt Ing-Britt Holmstedt.

4.
Styrelsens verksamhetsberättelse och årsredovisning

Ordföranden gick igenom 2017 års verksamhet/genomförda åtgärder via första delen av 
en powerpoint (bilaga 2). Fullständig verksamhetsberättelse finns i handlingarna till 
mötet (bilaga 3 Handlingar). 

Kassör Bo Lind redogjorde för årsredovisningen (bilaga 3 Handlingar). Det är ett 
minusresultat i förhållande till budget på grund av att vägarbetena blivit dyrare än 
beräknat. Det har gjorts vissa justeringar jämfört med tidigare år vad gäller 
redovisningen av fordringar. Dessa kommer att läggas till 2018 års resultat. Generellt 
kan sägas att de intäkter vägföreningen har att arbete med är till ca 50 % vägavgifter och 
till 50 % bidrag. Till detta kommer dispensavgifter på ca 60 000 SEK. Totalt ca 1 800 000 
SEK.
Frågor och förtydliganden från styrelsen samt mötesdeltagare: Alla vägar på Brännö är 
privata men den absoluta merparten är samlade i en gemensamhetsanläggning.
Det beslutades redan i förrättning 2002 att fritidshus och helårsbostad skulle likställas 
vad gäller andelar i årsavgiften. Detta eftersom många bor stora delar av året i sitt 
fritidshus eller hyr ut det.
Bidraget från staden skulle kunna dras in. Ska man ta höjd för detta i budget etc? 
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Beslut: Mötet godkände verksamhetsberättelsen och årsredovisningen och därmed 
styrelsens förslag under resultatdisposition att årets förlust 446 690 SEK balanseras och 
förs över till 2018. Verksamhetsberättelsen och årsredovisningen lades till handlingarna.

5.
Revisionsberättelse

Revisor Ola Bengtsson föredrog revisionsberättelsen (bilaga 3 Handlingar). Mötet 
godkände densamma och lade den till handlingarna.

6.
Frågan om ansvarsfrihet för styrelsen

Beslut: Årsmötet beslutade att, i enlighet med revisorernas förslag, bevilja styrelsen full 
ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2017.

7.
Inkomna motioner och framställningar från styrelsen

Ingen motion hade inkommit till årsmötet.
Styrelsen har inte aviserat några framställningar.

8.
Beslut om arvoden för styrelse och revisorer för 2018

Styrelsen föreslog en förändring av arvodet: från 2 basbelopp till 2,5 basbelopp för 2018. 
Ett basbelopp för 2018 är 45 500 kronor. 
Beslut: Årsmötet beslutade i enlighet med styrelsens förslag.

9.
Förslag till arbetsplan, utgifts- och inkomststat, debiteringslängd samt beslut om årets 
uttaxering

Ordföranden föredrog styrelsens analys av situationen vad gäller dagvatten och 
vägarnas behov av åtgärder via andra halvan av en powerpoint (bilaga 2). Samtliga 
handlingar i frågan fanns dessutom till hands och mötesdeltagarna gavs tillfälle att läsa 
på plats (bilaga 3 Handlingar).

För att det ska vara meningsfullt att asfaltera ytan på vägen måste vägkroppen vara torr 
och stabil. För att den ska kunna bli det kan den inte agera magasin för dagvattnet. För 
att inte dagvattnet ska rinna ner i vägsystemet måste det tas om hand på ett 
systematiskt sätt. Kunskap om hur detta ska ske finns hos styrelsen. Ju längre det dröjer 
med åtgärder desto dyrare blir det. 

Frågor och förtydliganden från styrelsen samt mötesdeltagare: 
De framlagda förslagen ska ses som diskussionspunkter/förberedelser inför beslut 2019. 
Kan styrelsen lägga ut på hemsidan de kartor man har över var dränering finns. (Kommer 
att ske.)
Det måste starta en diskussion om att ta om hand dagvattnet både mellan grannar, 
lokalt och mer generellt på hela ön. Styrelsen erbjöd sig att hålla informationsmöten om 
så önskas.
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Det var rätt beslut att starta med Haggårdsvägen. Detta vägområde påverkar mycket 
och många. 
Om vi höjer avgiften generellt behöver vi inte också ta ut 10 000 per fastighetsägare för 
anslutning. MEN mötet önskade ett förslag som kombinerar dessa två åtgärder – nr 2 
och nr 4. Se nedan. Övriga alternativ se bilaga 3, Handlingar.

2. Vi tar vägavsnitt för vägavsnitt och tar ut 10 000 per berörd fastighet mot att ägarna då också 
får en lösning på sitt dagvattenproblem. Och intyg på att man följt regelverket. Så gjordes vid t ex 
Bönekällan. Styrelsen har bedömt detta som en bra lösning. Man betalar och får något konkret 
tillbaka. Detta har man sagt nej till från området vid Haggårdsvägen. Det är inte troligt att man nu 
ändrar sig.

Samt

4. Vi höjer avgiften med 260 SEK per andel och gör det som behövs men i något långsammare takt 
än i punkt 3. För en villafastighet med 5 andelar blir då avgiften den dubbla per år från 2019 mot 
idag. ... Samtidigt höjs kostnaderna för dem som vill bygga nytt eftersom dessa belopp legat still i 
många år. Förslaget innebär en höjning av dessa avgifter från 5 000 till 7 500 resp från 10 000 till 
15 000. … och avgiften för generella dispenser justeras med avseende på fordonets 
tyngd/belastning på vägnätet. Förslagsvis 1 000 för lättare fordon och 5 000 för tunga.

Kan man höja avgifterna för tunga fordon ännu mer än med de belopp styrelsen 
föreslagit.
Styrelsen måste ta fram en budget för åtgärderna inför beslutet 2019. 

Beslut: Årsmötet beslutade om oförändrat uttag av årsavgiften för 2018 samt att frågan 
om höjning av årsavgiften m fl avgifter beslutas på årsmötet 2019. Styrelsen tar fram en 
budget samt ett förslag på kombination av åtgärderna 2 och 4 där avgiften för generella 
dispenser kan vara föremål för vidare diskussion.

10. 
Val av ordförande på två år

Valberedningen föreslår att som ordförande välja Henrik Sjöstrand.
Beslut: Årsmötet beslutade i enlighet med valberedningens förslag.

11. 
Val av två styrelseledamöter på två år.

Två ledamöter har ett år kvar: Bosse Lorén och Reine Johansson.
Två ledamöter ska väljas för två år. Valberedningen lämnade förslag på omval av Bo Lind 
samt nyval av Linda Hansson.
Beslut: Årsmötet beslutade i enlighet med valberedningens förslag.

12. 
Val av två styrelsesuppleanter.

Två suppleanter har ett år kvar: Monica Westerberg samt Tobias Hansson. 
Två suppleanter ska väljas för två år. Valberedningen föreslår omval av Agneta Nykvist 
och nyval av Ragnar Svensson.
Beslut: Årsmötet beslutade i enlighet med valberedningens förslag.
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13.
Val av revisor på två år.

En av revisorerna har ett år kvar: Ola Bengtsson. Valberedningen föreslog omval av Anna 
Karin Wikman på två år. 
Beslut: Årsmötet beslutade i enlighet med valberedningens förslag.

14. 
Val av en revisorsuppleant på ett år

Valberedningen föreslog omval av Gill Widell.
Beslut: Årsmötet beslutade i enlighet med valberedningens förslag.

15.
Utseende av valberedning, tre personer

Valberedningen meddelade att de kan kvarstå i sin roll för ytterligare ett år
Beslut: Årsmötet valde Kjell Uppling (sammankallande), Yngve Ernst och Ingemar Galleus 
för en tid på ett år.

16.
Övriga frågor
Hastigheterna på vägarna: Det är trångt på vägarna och mopedtrafiken har ökat kraftigt. 
Trots fartkamera och hastighetsskyltar kör många av oss fortfarande alltför fort. Vi 
behöver argumentera ytterligare för trafiksäkerheten på bl a hemsidan.
Ta emot fyllnadsmassor: Det är svårt att bli av med lera och jord vid vägarbeten. Kanske 
detta kan komma till nytta hos någon. Förslag på att sätta ut en text på hemsidan att 
höra av sig till styrelsen om man behöver sådana massor.
Reflexer och belysning: Många syns dåligt när de rör sig på vägarna. Gående bör ha 
reflexer och alla fordon ska ha lagenlig belysning. Detta tar styrelsen till hemsidan.
Brev till Trafikverket: I ett försök att få hjälp med finansiering av säkerhetshöjande 
åtgärder har styrelsen skrivit till Trafikverket och bett om extra anslag för breddning av 
vägen mellan Sköreliden och Rödsten. Man önskar besök på platsen inför ett avgörande.

17.
Bestämmande av tid och plats för justering av protokollet samt där protokollet hålls 
tillgängligt för medlemmarna

Beslutades att justering av protokollet skall ske söndagen den 18 mars 2017 kl. 15.00 på 
Brännö värdshus.
Kopia av justerat protokoll från detta årsmöte kommer att hållas tillgängligt vid 
postdisken Brännö Handel från den 22 mars 2017 samt på Brännö Vägförenings hemsida 
www.brannovagforening.se.

18. 
Avslutning

Avgående ledamöter i styrelsen tackades.

Styrelsen lovade ta med sig frågor och synpunkter som kom upp vid årsmötet i sitt 
arbete under 2018.
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Ordföranden tackade för ett bra möte med stort engagemang från deltagarna och 
förklarade därefter årsmötet 2018 för avslutat.

Göteborg 2018-03-18 Göteborg 2018-03-18

Vid protokollet: Justeras:

Ann-Sofie Jeppson Henrik Sjöstrand
Sekreterare ordförande

Göteborg 2018-03-18 Göteborg 2018-03-18

Justeras: Justeras:

Eva Dahlgren Ing-Britt Holmstedt


