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ÅRSMÖTET 2020-03-10
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Närvarande: 17 personer.

§1

Ordf. Åke Wallin öppnade Östra samfällighetsföreningens årsmöte 2020.

§2

Dagordningen godkändes.

§3

På frågan om mötet är behörigen utlyst svarade mötet ”ja".

§4

Val av ordförande för mötet.
Sittande ordförande Åke Wallin valdes.

§5

Val av sekreterare för mötet.
Sittande sekreterare Hans O Werner valdes.

§6

Val av justeringsmän tillika rösträknare.
Erik Jönsson och Per Zachariasson valdes av mötet.

§7

Förvaltningsberättelsen för år 2019.
Förvaltningsberättelsen, som fanns tillgänglig, kunde enligt mötet godkännas
och läggas till handlingarna efter uppläsning av sekreteraren.

§8

Ekonomisk redovisning för år 2019.
Ordf. redovisade och kommenterade resultat- och balansrapporterna med hjälp
av utdelat material och redogjorde för de olika posterna och deras utveckling
och betydelse. Efter genomgång av Resultat- och Balansrapporterna post för
post godkände mötet redovisningen.

§9

Revisionsberättelsen
Mötet godtog den av ordföranden föredragna revisionsberättelsen vari revisor
Mattias Schyman rekommenderade ansvarsfrihet för år 2019.

§10

Ansvarsfrihet för styrelsen.
På fråga från ordf. beviljade årsmötet styrelsen ansvarsfrihet för det gångna året.

§11

Val av ordförande för två år.
Åke Wallin omvaldes som ordförande för två år.

§12

Val av tre styrelseledamöter på två år.
Mötet omvalde Hans Werner, Maria Bergh och Hans Hedberg samtliga på två
år. Detta innebär att styrelsen under 2020 består av 7 ledamöter vilket
godkändes av mötet.

§13

Val av valberedning.
Toni Ziervogl och Leif Christenson omvaldes till valberedning med Toni som
sammankallande.

§14

Beslut om budget, andelsavgift och arvoden.
Ordf. redovisade styrelsens förslag till budget på utdelat mtrl och mötet fick
kommentarer till de olika posterna. Årsmötet godkände den föreslagna budgeten
för år 2020 som också inkluderade fortsatt oförändrade avgifter för både andelar
och styrelsearvoden, vilka fortsatt är 1500:- kr respektive 500: - kr/möte.

§15

Motioner
Några motioner hade inkommit.

1

Önskemål om att anlägga utfart i Trädgårdsvägens förlängning.
Enligt styrelsens tidigare kontakter i denna fråga är beskedet från Vägverket
att det är olämpligt. Verket vill ha så få utfarter som möjligt på genomfarten och
en utfart skulle inverka på befintliga hus och tomtmark. Motionen avslås.
Det beslutades att styrelsen tar kontakt med Kungsbacka kommun, om möjlighet
att istället anlägga utfart från ”Eksta parkering” mot Rya industriområde i
samband med planering av tillfällig återvinningsstation med utfart mot
Almedalsvägen.

1b

Önskemål om farthinder på Vallmovägen.
Det framgick att de boende på gatan liksom även Hemtjänsten körde för fort.
Årsmötet ansåg att en riktad skrivelse till berörda är på sin plats för att få ner
hastigheten. Det finns flera barn i husen och många husdjur. Det har tidigare år
hänt olyckor med husdjur på just denna gatan.
För att blomlådor skall få effekt måste det vara många och skötsel och flyttning
för vinterns sandning och plogning måste fungera. Mötet beslöt börja med
skrivelse och kontakter.

1c

Önskemål om toppning eller fällning av träden på Norra lekplatsen pga. skugga
och lövanhopning.
Oxlarna och den stora lönnen lämnar mycket löv som vid den förhärskande
västvinden ofta samlas vid häckarna Ö om lekplatsen. Vi har tidigare toppat
oxlarna men på senare år har de gett god skugga vid borden. De har nu blivit
stora och behöver toppas igen. Den stora lönnen har några grenar som ser ut att
ha torkat. Det kräver en stor insats att toppa den och det bör vi göra vid rätt tid
på vårvintern då det är ett blödande träslag. Styrelsen beslutar att rådfråga en
trädgårdsexpert. Motionen tillstyrkes beträffande oxlarnas toppning.

2

om bättre skyltning för begränsning till 30 km/tim.
Vid närmre undersökning visar det sej att det vid infarten på Skolvägen vid
bussterminalen finns en skylt som visar 30km. Det finns ännu en vid Skolvägens
början i norr, varför frågan kan strykas. Tilläggas bör också att det generellt är
begränsad hastighet förbi alla skolor och att den befintliga skyltningen innebär
att 30km/tim gäller i hela vägområdet som nås via Skolvägen. En mer
iögonfallande soldriven skylt vid skolvägens början kan vara ett bra alternativ
som styrelsen skall undersöka.

För övrigt
kan meddelas att Vildrosvägens lekplats kommer att färdigställas under
sommaren och att Karl Bengtssons Väg har fått klartecken att reparation är på
väg och att den obefintliga belysningen har uppmärksammats av elleverantören
som vill ha några veckor på sej. Tydligen har många fel plötsligt drabbat stora
delar av distributionsområdet!
Beträffande tidpunkt för sopningen vill vi meddela att sanden får ligga kvar till
dess ingen risk för halka finns. Priset för att halkbekämpa är så högt att det inte
är acceptabelt att riskera en sandning till men onekligen närmar vi oss dagen för
sopning.
§16

Protokollets tillgänglighet
Senast söndagen den 15 april kommer protokollet att införas på hemsidan,
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§16

Mötet avslutades
Ordf. tackade mötesdeltagarna för ett trevligt möte och avslutade mötet.

Vid protokollet

Hans O Werner

Åke Wallin

sek.
ordf.

Justeras

Erik Jönsson

Per Zachariasson

