
/ 
Protokoll från Föreningsstämma i Flyinge vägförening 160405 

Antal röstberättigade enligt bifogad röstlängd. 

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

§2 Till sekreterare valdes sittand, Glenn Andreasson. 

§3 Som justeringsmän valdes Jan Holmgren och Jan Kjellsson 

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

'----'' Ordförande redovisade det ekonomiska resultatet. 
Läggs till handlingarna. 

Revisionsberättelse lästes upp av revisor Ulf Östman 
Läggs till handlingarna. 

§5 Stämman beviljade styrelsen ansvarsfrihet för år 2015. 

§6 Ingen motion har inkommit. 

§7 Arvodet till Styrelsemedlemmar indexregleras enligt KPI. Eftersom index har gått minus 
kommer ingen reglering att göras. Ersättning kvarstår. 

§8 Styrelsens förslag att debitera ut 1 OOkr I andel även 2016. Godkännes. 
Egonsväg ska asfalteras, diverse små asfaltlagningar och laga refuger Poppelvägen/Plom
monvägen. 
Genomfart förbjuden ska sättas upp vid Egonsväg och Blommstervägen. 

Förslag till utgifts och inkomststat fanns att läsas på mötet daterad. 2016-03-07 

Debiteringslängd från lantmäteriet fanns att läsas på mötet daterad. 2016-03-07 

Specificerad lista med andelstal och kostnad/fastighet fanns att läsas på mötet daterad. 
Daterad 2016-03-30 

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

Ordförande omval 2år, Jonny Andersson. 
Godkännes 



Suppleant omval 2år, Jan Johansson 
Godkännes 

Suppleant ledamot Thomas Blennerup 1 år 
Godkännes 

Suppleant ledamot Sandra Blennerup 1 år 
Godkännes 

§10 Val av revisor och ·suppleanter 

Revisor Ulf Östman omval 1 år 
Godkännes 

Revisor Jan Holmgren omval 1 år 
Godkännes 

Revisor suppleant Daniel Sandberg omval 1 år 
Godkännes 

Revisor suppleant Vakant 
Godkännes 

§11 Val av valberedning 

Ulf Östman omval 1 år 
Godkännes 

Jan Holm gren omval 1 år 
Godkännes 

§12 Övriga frågor 

Trafikverket har hört av sig och ställt frågan om de får ta två meter in och längs hela 
sträckan man planerar att bygga om bussfickan. Den nya bussfickan kommer att bli bredare 
och längre än den befintliga. 
Godkännes 

Lastbilar som är längre än 12m kör fortfarande in med varor till skolan trots förbud mot 
fordon som överstiger denna längd. De parkerar i vänozon för att kunna lasta av. 
Ordförande kommer att kontakta skolan och diskutera detta. 

Hemsidan Flyinge.nu fungerar inte längre då Gunnar inte längre driver detta vidare. 
Ny hemsida borde startas under denna adress. 
Ordförande tar kontakt med Sara Ericsson som nu ansvarar för sidan. 

Förslag på att sätta upp elektronikskylt "du kör för fort" på Promenaden för att få ner has
tigheten. Kostnad uppskattningsvis 12000 ex moms och montering. 



Fortsatta problem med parkering Promenaden när föräldrar ska lämna, det förekommer 
även att man kör rakt igenom Promenaden även den del som är gång och cykelbana. 
Svevia har tagit bort bommar ut mot Roslövsvägen dessa kommer att sättas tillbaka inom 
kort. 

Flyinge 5 apri l 2016 

Glenn Andreasson sekreterare 

Justeras 

~Kjellsson 


