
Årsmötesprotokoll Sanna-Lungö vägsamfällighetsförening 

 Tid och plats:  2017-07-20 på Lungö dansbana 
 
 Ordförande Erik Kempe öppnade mötet och hälsade deltagarna välkomna. 
 Antal deltagare på mötet var 12 st. 
 
§1 Val av ordförande för stämman 
 Till mötesordförande valdes Lennart von Post. 
 
§2 Val av sekreterare för stämman 
 Till sekreterare valdes Gunnar Westerlund. 
 
§3 Val av två personer för att justera protokollet 
 Till att justera protokollet valdes Eva Kempe och Göran Holmstam. 
 
§4 Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad 
 Kallelse hade skett enligt stadgarna, stämman godkände kallelsen. 
 
§5 Godkännande av dagordningen 
 Föreslagen dagordning godkändes. 
 
§6 Styrelsens och revisorernas berättelse 
 Styrelsens och revisorernas berättelser lästes upp och godkändes. 
 
§7 Ansvarsfrihet för styrelsen 
 Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för det gångna året. 
 
§8 Framställningar från styrelsen eller motioner från medlemmarna 
 Inga motioner har inkommit från medlemmarna. 
 
 Styrelsen, som på föregående årsstämma, fick i uppdrag att titta på en 

ändring av stadgar gällande räkenskapsperioden, redovisade sitt förslag. 
 Förslaget innebär att en stadgeändring måste göras av en enskild paragraf, 

§10, där ny räkenskapsperiod blir 1 juni tom 31 maj efterföljande år. 
 Fördelen med förändringen är att det blir lättare att följa föreningens ekonomi 

eftersom de största kostnaderna huvudsakligen infaller under 
vintermånaderna. 

 
 Stämman beslutar att gå på styrelsens förslag. 
 
§9 Ersättning till styrelsen och revisorerna 
 Kassören och vice ordförande har tidigare fått 990 kr vardera i arvode, 

stämman beslutade att ersättningen ska vara oförändrad. 
 
§10 Styrelsens förslag till utgifts – och inkomststat 
 Kostnaden för snöröjning/sandning har skjutit i höjden, nu budgeterat till 

126 000 kr och enligt Lennart von Post var kostnaden tidigare 80-90 000 kr. 
 Det är framför allt kostnaden för sandning som skjutit i höjden, delvis förklarat 

av de milda vintrar som varit men också bristen på entreprenörer samt att 
man enligt Stig Westerlund måste importera sand från närliggande län. Stig 
föreslog att styrelsen skulle titta på möjligheten att få ett fast pris på 
snöröjningen/sandningen. 



 
 Vidare framfördes ett missnöje mot Svevia, dels för orimligt höga kostnader 

men även för deras förskjutning av fakturor. Lennart von Post tycker att 
styrelsen ska ta kontakt med Hans Bergfors på Trafikverket för att få hjälp 
med en rimlighetsbedömning av kostnaderna. 

 Problemet är uppmärksammat av styrelsen. 
 
 Carl-Johan Tibblin anser att den nytillträdda styrelsen ska arbeta efter 

budgeten. 
 Stämman delar den uppfattningen och beslutar att så ska ske. 
 
§11 Val av styrelse och styrelseordförande 
 Stämman valde: 
 Erik Kempe (omval), Karl-Erik Nilsson (omval) och Ronald Westin (omval) 

som ordinarie ledamöter för 2år. 
 
 Verna Norlin (omval), Per Kempe (omval) och Monika Karlsson (omval) som 

suppleanter för 1år. 
 
 Erik Kempe som ordförande för 1år. 
 
§12 Val av revisorer 
 Stämman valde: 
 Carl-Johan Tibblin (omval) som revisor för 2år. 
 
 Inger Wänglund (omval) och Göran Holmstam (omval) som  
 revisorssuppleanter för 1år. 
  
§13 Val av valberedning 
 Stämman valde: 
 Gunnar Westerlund (omval) som sammankallande, Hans Nyberg (omval) och 

Per Edin (omval) som valberedning i 1år. 
 
§14 Övriga frågor 
 Parkeringen: 
 Det har varit stora problem med felparkerade bilar vid vändplanen vilket ställt 

till bekymmer för bl.a. Hemab när dom ska hämta och lämna containrar. 
 Det är därför viktigt att vi alla hjälps åt med att sprida information om gällande 

parkeringsregler, både till gäster och oss själva. 
 
 Några förslag som diskuterades var: 
 Att låta ägarna till de bilar som hindrat tömning ta de extra kostnader som 

uppstått. 
  
 Att sprida information via Lungö fastighetsägareförening och Sanna-Lungö 

vägsamfällighetsförening i samband med utskick och på hemsidan. 
 
 Lånebehov: 
 Erik Kempe beskrev föreningens likviditetsproblem och behovet att låna 

pengar i väntan på nästa utdebitering. 
 Styrelsen vill få mandat för detta. 
 Stämman anser att det är viktigt att föreningen är likvid och ger styrelsen 

mandat att låna upp erforderligt belopp. 
 



 Vidare informerade Erik Kempe om att man från och med hösten 2018 
kommer att ta hjälp av ett företag för att hålla fastighetsregistret uppdaterat 
vilket kommer att möjliggöra årliga utdebiteringar, kostnaden för detta 
beräknas bli ca 4 000 kr/år. 

 
 Bryggan: 
 Stig Westerlund påtalade några brister i samband med nya bryggan. 
 Den gamla bryggan hade fyra pållare, den nya bara två eftersom isen tog de 

två yttersta i vintras, efter det har två ringar monterats i dess ställe.  
 Lennart Pettersson har varit i kontakt med NCC ang. detta men de vill inte 

sätta tillbaka några pållare.  
 
 Stenar ligger för långt ut på båda sidor av bryggan, en sten har dessutom ett 

utstickande armeringsjärn, detta riskerar att skada båtar som ligger på sidan. 
 Styrelsen bör kunna ta upp detta som ett garantiärende framför allt om det 

inte gick att se vid slutbesiktningen.  
 
§15 Meddelande av plats där stämmoprotokollet hålles tillgängligt 
 Protokollet anslås på parkeringen i Korvhamn, Spruthuset i Sundhamn samt 

på hemsidan lungon.se. 
 
§16 Tid och plats för nästa årsstämma 
 Nästa årsstämma hålls den 19 juli 2018 kl. 19.00 på Lungö dansbana. 
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