
PROTOKOLL  FRÅN  ÅRSMÖTE  I  TRÄVIKSGÅRDENS 
VÄGSAMMFÄLLIGHET  DEN  2009-08-15 
 
1. Mötet öppnades av Rolf Lundmark. 

 
2. Styrelsens förslag till föredragningslista fastställdes. 

 
3. Till ordförande för mötet valdes Rolf Lundmark. 

 
4. Till sekreterare för mötet valdes Lennart Johansson och till justeringsmän 

valdes Pia Pierre och Örjan Huge. 
 

5. Årsmötet förklarades stadgeenligt utlyst. 
 

6. Styrelsens verksamhetsberättelse och ekonomiska berättelse redovisades av 
Rolf Lundmark och Ingvar Lyckman och lades till handlingarna. 
Kostnaderna för verksamhetsåret 2008.06.01 – 2009.05.31 var lägre än 
budgeterat och uppgick till 46.787 kr varav vägunderhållet 37.597. 
Verksamhetsårets gav därmed ett överskott på 44.587 kr.  
 

7. Börje Erikssons revisionsberättelse lästes av Rolf Lundmark, föranledde 
inga anmärkningar, och lades till handlingarna. 
 

8. Styrelsen beviljades enhälligt ansvarsfrihet för det gångna året. 
 

9. Vägunderhåll 2009/2010 beslutades enligt ”år 3” i den rullande 3-
årsplanen, innebärande normalt underhåll samt ev. större arbeten.  
Styrelsens förslag om beläggning av första 800 metrarna från Torövägen 
fram till vägskälet, för att åtgärda problem med återkommande gropighet 
på denna sträcka, godkändes efter en konstruktiv diskussion. Flera 
mötesdeltagare påtalade risken för fartökning och för att motverka detta 
beslutades att vägbredden skall hållas nere, mötesplatser finnas och fyra 
fartgupp anläggas. Kostnaden har offererats till ca 135.000 kr (exkl. 
fartgupp) av Svevia och kan tas ur fonderade medel utan behov av höjda 
årsavgifter.  Därtill kommer kostnader för fartgupp inkl. skyltning av dessa. 
Ang. fartgupp skall synpunkter från SRV inhämtas. 
 

10. Styrelsens förslag till utgifts- och inkomststat för 2009/2010 fastställdes:  
- Utgifter: 195.000 kr.  
- Intäkter:   92.000 kr varav avgifter 50.000 och statsbidrag 42.000 kr.  
Likaså godkändes  förslaget att hålla utdebiteringen oförändrad, dvs i 
normalfallet 500 kr/år. 
 

11. Styrelsens förslag om styrelsearvode 5.000 kr godkändes, innebärande 
ökning med 500 kr. 
 

12. Valberedningens förslag redovisades av Mats Huge.  
Ordförande Rolf Lundmark samt styrelseledamoten Anders Löfgren är 



tidigare valda för 2-årsperioden 2008-2010.  
Styrelseledamöterna Lennart Johansson, Ingvar Lyckman och Thore 
Sandström omvaldes på 2 år för 2009-2011.  
Till styrelsesuppleanter nyval av  Örjan Huge och omval av Ulla 
Lagerström, båda på ett år för 2009-2010.  
 

13. Till ordinarie revisor omvaldes Börje Ericsson och till revisorssuppleant 
omvaldes Margita Östholm, båda på ett år för 2009-2010. 
 

14. Till valberedning valdes Mats Huge (sammankallande) och Bo Jonsson.  
 

15. Inga motioner hade inkommit till mötet. 
 

16. Det beslutades att det justerade protokollet skall anslås sedvanligt på 
anslagstavlor inom S. Verkarö resp. Trevik samt införas på 
tomtägarföreningarnas hemsidor, www.trevik.se och 
www.soderverkaro.googlepages.com. 
 

17. Övriga frågor: 
 
Skymd sikt på vissa vägavsnitt.  
Vegetation kan behöva tas bort och häckar klippas för att förbättra sikten. 
Berörda markägare uppmanas via detta protokoll att vidta åtgärder och 
skall vid behov även vidtalas av styrelsen. 
 
Vägskyltar 
P-förbudsskylten vid Treviks holme sitter snett, åtgärdas av styrelsen. 
Mötesplatsskyltarna urblekta, ses över av styrelsen. 
 
 

18. Rolf Lundmark tackade för visat intresse och avslutade mötet. 
 
 
 

 
 
 
Rolf Lundmark      Lennart Johansson 
mötesordförande sekreterare 
 
 
Justeras 
 
 
Pia Pierre Örjan Huge 
 


