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Årsmöte/förslag till motionssvar, årsmöte -18 

Styrelsens förslag till svar och beslut på motioner inkomna före 2017-12-31. 

Nedan relateras endast motionärens yrkande. 

 

1. Motion från Anders Pellmyr angående Skriftliga avtal 
Yrkande: 

- att årsmötet beslutar att Styrelsen enbart ska ingå avtal som är skriftliga och tecknade av 

Styrelsens utsedda firmatecknare. 

 

Svar: 

Under 2016 arbetade styrelsen fram förslag till riktlinjer som styrelsen sedan antog den 26 

januari 2017. 

Årsmötet ger styrelsen i uppdrag att sköta verksamheten. Riktlinjerna förtydligar styrelsens 

arbetssätt. 

Om årsmötet generellt beslutar att avtal enbart ska ingås skriftligen kan det bakbinda 

styrelsens arbete eftersom det kan innebära skriftliga avtal även vid mindre inköp. 

 

Styrelsen föreslår årsmötet att avslå motionen. 

 

 

2. Motion från Anders Pellmyr angående Enbart vägar 
Yrkande: 

-att årsmötet beslutar att Styrelsen ska arbeta enligt föreningens stadgar och enbart med de 

vägar som finns med i lantmäteriets utlåtande. Trottoar, gångvägar, cykelvägar, trappor och 

allmän plats ingår inte i föreningens uppdrag. 

 

Svar: 

Paragraf 2 i stadgarna säger att ”Föreningen förvaltar vägar inom ett område benämnt GA 8 i 

Mölnlycke samhälle, Härryda Kommun, allt i den omfattning som fastställs av Länsstyrelsen 

eller Lantmäterimyndigheten genomförda förrättningar.” 

 

Anledningen till styrelsens beslut under 2016 är att nämnda förrättningar är svårtolkade. 

Under styrelsemöte 2018-02-05, §48 beslutar styrelsen följande: 

A. Styrelsen beslutar att riva upp beslut i § 31 A och B 2016-06-15. 

B. Styrelsen beslutar att återuppta kontakten med kommunen för att försöka få ett möte om 

ansvarsfrågan och om eventuell ny förrättning. 

 

Anders Pellmyr anförde klander till Mark- och miljödomstolen att årsmötet gav styrelsen 

ansvarsfrihet för 2016 med anledning av styrelsens beslut under 2016. Mark- och 

miljödomstolen lämnar klandertalan utan bifall. 

 

Styrelsen föreslår årsmötet anse att motionen är besvarad. 
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3. Motion från Anders Pellmyr angående Iståndsättningsbidrag Avvattning 
Yrkande: 

att årsmötet beslutar att Styrelsen ska söka 

iståndsättningsmedel från kommunen för vägsträckan Oskar 

Lundgrens väg 6A tom 10A. Åtgärder som behövs göras är: 

a) dels en avvattning som motverkar dagens utspolning av 

vatten från fastigheten Wendelsberg 1:43 på vägbanan, se 

bifogat foto 

b) dels anordna en säker anslutning för gående som nyttjar 

stigen upp genom "ravinen" (en ej bebyggd del av fastigheten 

Wendelsberg 1:21) med en idag skymd anslutning till Oskar 

Lundgrens väg. 

 

Svar: 

a) under 2018 har styrelsen för avsikt att söka igångsättningsmedel för avvattningsåtgärder på 

Oskar Lundgrens väg. 

b) styrelsen anser inte att det är vägföreningens ansvar att sköta arbete på gångvägen. 

 

Styrelsen föreslår årsmötet att bifalla motionen gällande punkt a) avvattning och 

att avslå motionen gällande punkt b) säker anslutning. 

 

 

4. Motion från Felicitas Höksten angående Ordningsfråga – samfällighet. 
Yrkande: 

a) antingen avstå från att framföra förslag om att utse ÄVEN stämmoordföranden som 

justeringsman med det ansvar som därmed faktiskt följer, nämligen att vid stämma fattade 

beslut fullföljes, något som inte tillkommer en för dagen inhyrd person 

b) eller framlägga förslag om ändring av enligt stadgarna antalet justeringsmän från två (2) till 

flertal, enär protokollen under senare år uppvisat ett antal brister inte blott de i skrivelsen ovan 

relaterade 

c) och återinlemma den borttrollade paragrafen i tidigare stadgeutgåva, som beskriver 

tillvägagångssättet vid stadgeändringar 

 

Svar: 

Under 2017 har styrelsen sett över föreningens stadgar bland annat för att årsmötesdagord-

ningen ska vara tydligare men också att det ska finnas en punkt som säger hur en 

stadgeförändring ska gå till. Under förutsättning att årsmötet antar förslaget om reviderade 

stadgar anser styrelsen att önskat resultat uppnås. 

 

Styrelsen föreslår årsmötet anse att motionen är besvarad. 

 

  



3(3) 
 

Årsmöte/förslag till motionssvar, årsmöte -18 

5. Motion från Martina Börjesson m fl angående farthinder på 

Törnrosvägen. 
Martina Börjesson och Erik Janhäll, Törnrosvägen 4, Linda Fogelquist och Martin Fogelquist, Törnrosvägen 3 A, Birgitta Humppi och 

Christian Bevenäs, Törnrosvägen 3 B, Anna Fagerlind och Johan Fagerlind, Törnrosvägen 10, Jonas Stålhandske och Annika Stålhandske, 

Törnrosvägen 5, Cecilia Kehlmeier och Kim Kehlmeier, Törnrosvägen 1, Benjamin Althoff och Marie Althoff, Törnrosvägen 8, Jenny 

Kolterud och Peter Kolterud, Törnrosvägen 9, Dick Wesström och Antone Wesström, Törnrosvägen 7 

 

Yrkande: 

Vi önskar sätta upp ett farthinder, liknande det på bilden nedan. Om inte ni, så kan vi själva 

stå för inköp, montering samt borttagning inför vintern. 

 

 
 

Svar: 

Styrelsen önskar avvakta med beslut om utsättande av farthinder på Törnrosvägen tills efter 

det att Pixbo Vägförening under våren 2018 satt ut och utvärderat farthinder på Kullavägen i 

Pixbo. Anledningen till detta är att kunna bedöma positiva och negativa effekter av farthindret 

och därmed kunna göra en policy gällande frågan om farthinder. 

 

Det är inte aktuellt att enskilda personer ska åläggas varken inköp eller ansvar för eventuell 

ditsättning eller borttagning av farthinder på grund av att ansvarsfrågan blir komplicerad. 

 

Styrelsen föreslår årsmöte anse att motionen är besvarad. 

 

 



Mdlnlvcke 2At7-12-28

Motion till Mtilnlycke Vf,gliirenings Arsmiite ir 2018

Skriftjiga Avtal

Fdrslag
Undertecknad fbreslfu att irsmtitet beslutar att Ssnelsen enbart ska ing& avtal som iir skriftliga
och tecknade av Styrelsen utsed firmatecknare.
Muntliga avtal iir ogiltiga.

Bakgrund
FOr att tilltrsdande styrelse och ftireningens medlemmar ska veta vad som giiller s& iir det ett
Harg$rande orn Arsrn0tEt beslutar i enligt med ovanst&ende ftirslag.

Med vdnliga hiilsningar 
*
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Anders Pellmyr

Oscar Lundgrens VAg 20

Wendelsberg 1:12
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M$lnlvcke 2017-12-24

Motion till tVltilnlycke Yiigfiirenings Arsmtite flr 2018

Enbart vlsar

Fiirslag
Undertecknad ftireslfu att inmstet beslutar att Styrelsen ska arbeta enligt frreningens stadgar
och enbart med de viigar som finns med i lantmdteriets utl6tande.
Trottoarer, g&nguagar] cykelviigar, trappor och annan allmiin plars ing&r inte i fiireningens
uppdrag.

Bekgrund
Ovanstiende trrslag kan tyckas onddig men undsr verksamhetsiret 2016 beslutade styrelsen,
i strid med fsreningens stadgar $ 2, att utvidga fiireningens ansvarsomrflde och tog kostnader
sr trottoarer, allt enligt styrelsens verksarnheisberiittelse fdr ir 2016.
F$r att tilltrBdande sgnelse och fiireningens medlemmar ska veta vad som giiller si iir det ett
klarg$rande om Arsmdtet beslutar i enligt med ovanst*ende ftirsiag.

Med v8nliga hiilsningar
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Anders Peltmyr

Wendelsberg 1:12



Motion till Miilnlycke Vflgftirenings Arsmiite fir 2018

Istindsittningsbidrag Awattning

Mdlnlycke 2017-12-28

Ffirslag
Undertecknad fdresl&r att fusmtitet beslutar att Styrelsen ska s$ka istindsiittningsmedel frin
komrnunen Rir viigstriickan Oskar Lundgrens v&g 6A tom 10A. Atgtlrder sortl beh0vs gdras iir
dels
en awattning som motverkar dagens utspolning av vatten fran fastigheten Wendelsberg l:43
pi viigbanan, se bifogat foto,
iels 

-

anordna en siiker anslutning ldr gaende som nyttjar stigen upp genom "ravinen" (en ej
bebyggd del av fastigheten Wendelsberg 1:21) med en idag skymd anslutning tilt Oskar
Lundgrens viig.

Bakgnrnd
Idag nyajas vilgavsnittet av 15 fastighetsAgare saml minga bes$kare till Wendelsbegspdrken.
Parken 6rmed sitt kommunala elljusspfu ftitigt nynjet an skolelever ogh hotellbesokande
liksorn av kommuninvln&e med eller utan hund. Med naturstigen fiir bam kommer ocksA en
del fdrskolor pi besdk i parken. En naturlig viig in i parken,, p{UanaA viig, iir ingingen
bredvid fastigheten pi Oskar Lundgrens viig 5.
Yiigavsnitet iir smalt, backigt och krokigt och kan behtlva breddas men inte rtilas, hastigheten
Sventiger sfitlan 15 krn/h s& v$gbulor beh6vs inte.

Anders Pellmyr z"

Oscar Lundgrens YAg 20

Wendelsberg 1:12
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Felicitas Höksten
Box 32
435 27 Mö1n1ycke

Möln1ycke Vägförening
c/o Anders Huvstig
Traststigen 6
43535Mö1n1ycke

MOTION

tnf'c;r senaste stämma, besökt ayframgick ay såvä1 ka11e1sen som

a) stämmoordförande
b) sekreterare

knappt 50 av runt
dagordningens p.

1:3

675 medlemmar,
2 aLt

c) 2 justeringsmän tillika rösträknare
.-:Sku11e vä1j as.

Något som enligt ovan j-nte stämmer överens ned stadgarna och hel1erinte framgått av presenterade handlingar inför stämman.

Vid qafva stämman föreslogs ochjusteringsmännen tillsammans nedprotokollet.

Mina erfarenheter som tidigare medlemyet att föreslagen och därefter valdingå i samfällighetens egna styrelse.ö11er som vanlig medlem (efter fy11dafa11et rösträtt.

faEtades besluL or, att de båda
stämmooräToranaen sku11e j ustera

i ett antal samfälligheter
stämmoordförande kan och får(t.o.m. vara dess ordförande)
1B å.). Därmed fö1jer sjä1v_

Det brukar dock anses som 1ämpligt att utse någon helt utomståendesom inte har någon annan uppglft än aLt punkt I,;, punkt,,seriöst,kunnigt och helst drivet - genomföra den framlagda föredragnings-listan. En he1 de1 litteratur finns betr. samfä11igheter, t.ex. be_handlad av Tommy Österberg: sAMFÄLLreHgrBn; FöreningssLämma jämteexempel.

vad så1ädes gä11er en stärnmoordfQrande så torde denne j-nte ens behövaminnasvarkendet"na@tet.Därti11harhansåvä1se_
kreteraren/protokollföraren (mestad"r'"-v.ro sittande), övriga styrel_seledmöter liksom revisorerra. Frågor stä11da_ ska11 "åt.a", besvarasay ordförandens "bisirrarer', d. y. "l,""g.";;y4";;;ru'".,"r.e1se1edamö*ter och revisorer, som förhoppningsvis i detärj ar insatta i iuöjJLig-heten att besvara stä11da r.ågor."s"r*""fattningsvis skul1e man så-ledes kunna säga, att den tili och vid "aa,rm vald ordförande är heltansvarslös, inte har något med protokoliets innehå11 att göra ochhe11er inte behöver befåtta sig'me;;.i*r.rrade besiut fu11fö1jes.Ett undanrag: Kolla arr hans/h;"";; ;;;" i. prorokollets s 2 är korrekråtergivet. r PaULUKUJ-rer
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Just det som g-d11er j usteringsmän_ sli1j.:^:1_q sradgarna väsentligtavseende STYRELSEp.oiokoll resp. STÄMM,'R'T'K.LL.
Styrelseprotokol
även utslagsröst

len ska11 enbart justeras av ordföranden. Denne har

vid sTÄMMA är det majoriteten av närvarande röstberättigade medlem-mar (om begärr senom vatj;;i;";i";;'"å,, FATTAR BESL,TEN och derenligt sradgarna med endasr ,-i;:triirg"*a, av prorokollen.
valberedningen har vid sina diskussioner med sittande styrelse ti11-sammans med denna tydligen kommit ö;;..rr= om en ändri-ng av stadgar_na avseende antalet justeringsmän, a.u.". : i staliet för 2, vilketborde ha erfordrar 

"ir-"iar*äbu"rrt-i lSgr_ordning, innan sryrelsenanvänder sig därav. Detta strider not Mö1n1ycke våeförenings ur_sprunsssradga s 15, 16 sepl.Tl:l 19å;, faståtar1d-;; Länssryrelsengenom Resolution 12 januari 7966 med-å"n".u vissa revideringar där-äv, som dock inte gä11er den ou"n-"äriau s 15.
Denna ti11 synes sjä1vk1ara och nödvändiga paragraf har Mö1n1yckevägförenins stvrelse sjaivsvålJrä.-rläiaÄrul i-;;;;r",,sradgeutgåvorf,Någon andirng av ifrågär".rnau p;;.;;;i r,.. herler aldric diskurerarsvid någon srämma med äa."rtu, få;;;;-;;"1ur. paragrafen ingår i denav Länssrvrelsen fasr"iairau 

""rrri..;;g"; ir;;;;;;; för,,pårvingade,,samfällighersföreningar,-som har uri-råir, sig ;i;;; denna.
samtliga styrelseleriamöter iiksom revisorerna och justeringsmän-nen har mer än vä1 1ämnat den fy1iJ"- isa..grans"n ;;1", sl', varförman torde kunna förvänta sig viss livserfarenhet, intresse och kän-nedom om vad föreningens stadgar föreskriver.
Åtskilliga brister är att konstatera.
Efter f'd' styrelseordförandens-f1ägranta manipulation med min enamorj-on (juridiska termen: urkund"fr;i;l"kning)_har styrelsen ri11_sammans med valberedningen ansett det vara kärreka rit inte utnyttjamöjligheten jag citerär 1agen,;sayr"iseledamoa t rr-uu den som ut_sett honom skiljås från =i.t-uppara! i;f. utgången av den rid förvilken han urse!t"." r ar.tr"t1l-faii ;;;e han uiserts vid stämma.Frågan är a11tså o]n 

"ayIui=u, spelat med öppna kort genremot ovetan_de valberedning och diio revi"oi.., -du-="rr." 
med rait ti11 insyn istyrelsearbetet /protoko11en, enär mandattiden fullioi:.au" och t.o.m.därefter förnyadås ;;ä-;å;r", dock inie som o.aiorår,au, men leda_mot.

vid därpå följande stämmor föreslogs han och valdes att föra deLviktiga beslutsprotokollet, som tyvärr uppvisade felaktigheter.Stämman den 24 ,r.r iori-åigu* hå avhåi1its den 2r mars 2oL7.Stämman den 5 mars 2or2 angav i protokollet ua, 
-r"Jru*""rgiften 

skul_le vara betald senasi-J.r"5o_maj 2o1r"i*"tä1ret för vid sLämman be_i*'ä":;"i3llf;";#iigen 
-J.n"so 

";'ii 
- ioiz. Atr norera: j usrerat av
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Det är och förb1i_r justerade protokoll somteringsmännen 1,.. antingen sovit under sjä1förlitat sig få/frotokolfförr..rrs grannlagas1ut.

gä11er och de .t_rs jus-
Ya stämman e11er helt
återgivande'av stämmobe-

Jag beslöt mig för att fö1ja angivet*datun i justeraL protokoll,Kassören, som hel1er inte ko11ai "invant" och iesluiat datum meddet i pro_toko11et angivna, såg sig tydligen tvungen att i aysakaadav min i-nbetalning redan efter 13 dgr t:.i1sta11a raig en ny fakturamed vitestilTäee om kr 50:- och ilhoi,, om anmälan tiil kronofogd.enom betalning uteblev före 30 naj, - det datum 
"o, 5r-uu, angivet iprotokollet I Jag nöjde mi-g med en hänvisni.ng tilr proEokollet påmj'n inbetalningstalong ett par dagar före i protokollet angiyet da-tuE. Kassörens ursäkt uteblev.

Med ovan beskrivna detaljrika information finner jag anledning attfratföra yrkanden om att styrelsen framledes hå11är sig ti11 stadgar-na avseende b1.a. antalet justeringsmän vid sina förs1åg Li11 stää66r,,d.v.s.
a) an!=rlgen -avstå från att f ramf öra f örs1ag om att utse Ävg1,l stämmo-ordföranden som justeri-ngsman med. deL ansyar som därmed faktisktfö1jer, nämligen att vid stämma fattade beslut fu11fö1jes, någotsom inte tillkommer en för dagen ttrtinhyrdrrrr person
b) q11er framlägga förs1?g-om ändring av enligt stadgarna antaletjusteringsmän från två (2) ti11 f1erta1, enäi protokollen undersenare ät uppvisat eLt antal brisLer inte blott de i skrivelsen. ovan relaterade
c) och återinlemma den borttrollade paragrafen i tidigare stadge_Etgåva, som beskriver ti11vägagår,ä""åat.t vid stadgeändringar.
Mö1n1ycke den 31 december 2Ot7

4,
Felicitas Hökst



 
 
Motion till nästkommande årsstämma i mars 2018, om Farthinder på Törnrosvägen i 
Mölnlycke. 
 

 
 
 
Vi begär att föreningen tillåter att sätta upp ett farthinder mellan husen Törnrosvägen 3 A och 
Törnrosvägen 4 i Mölnlycke. 
 
Vi har problem med att bilar och mopeder kör mycket fort där. Det är en 30-väg. Det bor ett flertal 
småbarn i husen omkring. 
Vi har fått förslaget att vi kan sätta upp krukor. Detta är dock svårt då det skulle blockera för bilar som 
ska backa ut samt även för sopbilen. Det hindrar heller inte mopeder att fortsätta köra fort.  
 
Förslag 
Vi önskar sätta upp ett farthinder, liknande det på bilden nedan. 
Om inte ni, så kan vi själva stå för inköp, montering samt borttagning inför vintern. 
 
 
 
Med vänliga hälsningar 
 
Martina Börjesson 
Erik Janhäll, Törnrosvägen 4, Mölnlycke 
 
Linda Fogelquist   
Martin Fogelquist, Törnrosvägen 3 A, Mölnlycke 
 
Birgitta Humppi 
Christian Bevenäs, Törnrosvägen 3 B, Mölnlycke 
 
Anna Fagerlind 
Johan Fagerlind, Törnrosvägen 10, Mölnlycke 
 
Jonas Stålhandske 
Annika Stålhandske, Törnrosvägen 5, Mölnlycke 
 
Cecilia Kehlmeier 
Kim Kehlmeier, Törnrosvägen 1, Mölnlycke 
 
Benjamin Althoff 
Marie Althoff, Törnrosvägen 8, Mölnlycke 
 
Jenny Kolterud 
Peter Kolterud, Törnrosvägen 9, Mölnlycke 
 
Dick Wesström 
Antone Wesström, Törnrosvägen 7, Mölnlycke  
 

 

https://maps.google.com/?q=T%C3%B6rnrosv%C3%A4gen+3+A&entry=gmail&source=g
https://maps.google.com/?q=T%C3%B6rnrosv%C3%A4gen+4&entry=gmail&source=g
https://maps.google.com/?q=T%C3%B6rnrosv%C3%A4gen+4,+M%C3%B6lnlycke&entry=gmail&source=g
https://maps.google.com/?q=T%C3%B6rnrosv%C3%A4gen+3+A,+M%C3%B6lnlycke&entry=gmail&source=g
https://maps.google.com/?q=T%C3%B6rnrosv%C3%A4gen+3+B,+M%C3%B6lnlycke&entry=gmail&source=g
https://maps.google.com/?q=T%C3%B6rnrosv%C3%A4gen+10,+M%C3%B6lnlycke&entry=gmail&source=g
https://maps.google.com/?q=T%C3%B6rnrosv%C3%A4gen+5,+M%C3%B6lnlycke&entry=gmail&source=g
https://maps.google.com/?q=T%C3%B6rnrosv%C3%A4gen+1,+M%C3%B6lnlycke&entry=gmail&source=g
https://maps.google.com/?q=T%C3%B6rnrosv%C3%A4gen+8,+M%C3%B6lnlycke&entry=gmail&source=g
https://maps.google.com/?q=T%C3%B6rnrosv%C3%A4gen+9,+M%C3%B6lnlycke&entry=gmail&source=g
https://maps.google.com/?q=T%C3%B6rnrosv%C3%A4gen+7,+M%C3%B6lnlycke&entry=gmail&source=g


MÖLNLYCKE VÄGFÖRENING

1150:-/andel

        Utgifter -946 400

Barmarksunderhåll -150 000

Vinterväghållning -160 000

Beläggningsarbeten -495 000

Styrelsearvoden inkl sociala avgifter -97 000

Förvaltningskostnader -32 400

Utbildning, konferenser -2 000

Avsättning till Underhållsfond -10 000

 

         Inkomster 946 400

Vägavgifter, utdebitering 1150 kr/andel    796 andelar 915 400

Driftbidrag från Härryda Kommun 31 000

Räntor 0

 

Milersättning 19:-/mil

 

   

Förslag till utgifts- och inkomststat/Budget år 2018                    Bilaga 7

Utskriftsdatum 2018-03-04 Sida 1 av 1


