
Protokoll från Föreningsstämma i Flyinge vägförening 170404 

Antal röstberättigade enligt bifogad röstlängd. 

§1 Till ordförande för stämman valdes sittande, Jonny Andersson. 

§2 Till sekreterare valdes sittande, Glenn Andreasson. 

§3 Som justeringsmän valdes Leif Larlsson och Bo Lindblom 

§4 Verksamhetsberättelse lästes upp av ordförande. 
Läggs till handlingarna. 

Ordförande redovisade det ekonomiska resultatet. 
Läggs till handlingarna. 

Revisionsberättelse lästes upp av revisor Ulf Östman 
Vid revision hade revisorerna uppmärksammat två punkter 

- Att större arbeten bör göras som projekt för att tydligare kunna följa kostnader 

- Samt att ramavtal med entreprenörer bör tecknas om detta inte redan finnes. 

- Styrelsen anser att projekt modellen är ett bra förslag och detta kommer att införas för 
kommande projekt. 

- Avtal med entreprenörer finnes redan för de som används idag. 

Läggs till handlingarna. 

§5 Stämman beviljade styrelsen ansvarsfrihet för år 2016. 

§6 En motion har inkommit. 
Kommer att besvaras vid senare tillfälle. 

§7 Arvodet till Styrelsemedlemmar indexregleras enligt KPI som har gått upp 1,04% 

Arvode möte från 260kr till 270kr 
Arvode ordförande från 3520kr till 3600kr 
Arvode revisor från 410kr till 420kr 
Arvode protokoll från 11 Okr till 120kr 

§8 Styrelsens förslag att debitera ut 100kr/andel även 2017. Godkännes. 

Förslag till utgifts och inkomststat fanns att läsas på mötet daterad. 2017-04-04 



Debiteringslängd från lantmäteriet fanns att läsas på mötet daterad. 2017-04-04 

Specificerad lista med andelstal och kostnad/fastighet fanns att läsas på mötet daterad. 
Daterad 2017-04-04 

§9 Val av styrelse, styrelseordförande och suppleanter. 
Ordförande lämnar över ordet till valberedning Ulf Östman 

Sekreterare omval 2år, Glenn Andreasson. 
Godkännes 

Ledamot omval 2år, Anders Karlsson 
Godkännes 

Suppleant ledamot 1 år Thomas Blennerup 
Godkännes 

Suppleant ledamot 1 år Sandra Blennerup 
Godkännes 

§10 Val av revisor och suppleanter 

Revisor omval 1 år Ulf Östman 
Godkännes 

Revisor omval 1 år Jan Holmgren 
Godkännes 

Revisor suppleant nyval 1 år Bo Lindblom 
Godkännes 

Revisor suppleant Vakant 
Godkännes 

§11 Val av valberedning 

Ulf Östman omval 1 år 
Godkännes 

Jan Holmgren omval 1 år 
Godkännes 

§12 Övriga frågor 

Vänd zon på Promenaden nyttjas som parkering för trafik till skolan. 
Samtal med skolan har genomförts vid flera tillfällen. 

Trottoaren mellan 104 och fastighet 2:63 kommer vägföreningen att asfaltera då häcken 
som skymde sikten ut mot 104:an nu är nere. 

- ~ 



Möjligheten att göra ett övergångsställe över Pilevägen där gång och cykelbana korsar hål
ler på att undersökas. Kontakt med Eslövs kommun för att hitta bästa lösning kommer gö
ras under året. 

Den elektroniska tavlan kommer att flyttas från Plantskolevägen till Stockrosvägen då det 
finns önskemål om vägbulor där. Senare kommer den att flyttas till Promenaden. Syftet 
med placering är att sänka hastigheten och kontrollera hur hög hastigehetn är på dessa ga
tor. Kostnad för den elektroniska tavlan är ca 25000kr, diskussion kring om ytterligare tav
lor ska införskaffas kommer att hållas vid ordinarie styrelsemöte. 

Dikena längs Promenaden är inte rensade och nu är det så högt att det täcker rören. 
Vid samtal med Vasyd kommer rensning att ske under sommaren 2017. 

Flyinge 4 april 2017 

Glenn Andreasson sekreterare 

-~i~v(~ 
Bo Lindblom 


