
Axmarby-Gåsholma Vägsamfällighet

Protokoll ordinarie årsstämma 2022-06-18

1. Stämman öppnades och stämman ansåg mötet behörigt utlyst.
2. Dagordningen fastställdes av mötet.
3. Till ordförande för mötet valdes Per Stefansson.
4. Till sekreterare för mötet valdes Christina Carlsson.
5. Till justeringsmän och rösträknare valdes Tommy Stenergard och Bo Sahlberg.
6. Styrelsens verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2021 godkändes.
7. Revisionsberättelsen godkändes och stämman gav styrelsen ansvarsfrihet för det gångna 

verksamhetsåret.
8. Balansräkningen för hela vägsamfälligheten samt resultaträkningarna för sektionerna 2021 

fastställdes av stämman.
9. Två motioner har inkommit

9.1 Höjning av arvode till styrelsen.
Stämman beslutade att höja samtliga arvoden med 50%
9.2 Flytt av vägbula
Stämman beslutade att flytta vägbulan närmare infarten till Gåsholma.

10. Styrelsen förslag till utgifts- och inkomststat samt debiteringslängd för 2022 godkändes.
11. Styrelsens förslag till vägavgifter

Stämman beslutade höja vägavgiften för samtliga med 10%.

12. Val av ordförande
Per Stefansson omvald på tre år

13. Val av kassör
Kerstin Söderlund, sitter kvar under ytterligare två år
Personlig suppleant Ilona Lagnert, nyvald ett år

14. Val av sekreterare
Bengt-Göran Lindqvist, sitter ytterligare två år
Personlig suppleant Mariana Elving, nyval ett år

15. Val av revisorer
Birgitta Bohlin, omvald ytterligare två år
Erik Wallman, sitter ytterligare ett år.

16. Val av revisorssuppleanter
Tord Sandberg, omvald för ett år
Björn Wilund, omvald för ett år

17. Val av vägfogde
Bo Sahlberg, omvald för ett år

18. Val av valberedning
Veronica Sundling, omvald för ett år
Stig Sandberg, nyval för ett år



19. Övriga frågor
19.1 Omprövning av förrättning

Stämman gav styrelsen i uppdrag att inlämna omprövning av förrättning till Lantmäteriet. 
Finnharsfjärden är idag inte medlemmar i vägföreningen. Problemet som uppstår är att 
vägföreningen inte har mandat att driva in vägavgiften för de fastigheter som ligger i 
Finnharsfjärden då de inte är medlemmar.

19.2 Statliga bidrag

Det statliga bidraget har minskat med 50%

19.3 Moms

Framöver kommer moms att tillkomma kopplat till medlemsavgifterna. 

19.4 Upprustning av väg

19.4.1 Dialog med kommunen har inletts rörande bidrag. Tidigast 2023.
19.4.2 Upprustningen beräknas ta två veckor med start 2022-08-22 (med reservation)
19.4.3 Vägen kommer att breddas mellan Finnharsfjärden och Axmarby
19.4.4 Gamla Gåsholmavägen kommer att rustas upp

20. Protokollet kommer att anslås på anslagstavlan och på hemsidan.

21. Ordförande avslutade mötet och tackade för visat intresse.

Vid protokollet Stämmans ordförande Justeras Justeras
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