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Kampersviks-Ejgde Vagsamfallighet
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PROTOKOLL FRAN ORDINARIE ARSSTAMMA 2012-08-01
o

PA CAFE KAP HORN, GREBBESTAD

§1. Godkannande av stammans utlysande

Vagsamfallighetens ordforande Lars Karlsson forklarade den ordinarie arsstamman
2012 oppnad. Han meddelade att kaffe och smorgas kommer att serveras efter
punkt 9, nar historien ar avklarad och framtiden skall betradas. Stammans korrekta
utlysande godkandes.

§2. Val av ordforande for stamman

Thorvald Sverdrup valdes till ordforande for stamman.

§3. Val av sekreterare for stamman

Olof Karsberg valdes till sekreterare for stamman.

§4. Val av tva justeringsman

Britt Andersson och Bo Liungstrom valdes till justeringsman.

§5. Upprattande av rostlangd,

Efter forslag fran stamrnans ordforande beslutades enhalligt att omrostningar yid
stamman skulle ske enligt huvudtalsmetoden, dvs en fastighet - en rost.

Yid stamman fanns 38 personer narvarande. Av dessa var 26 medlemmar (av totalt
102),6 rena ombud (ej medl), 4 funktionarer och 2 bisittare. Det fanns 20 fullmakter
givna till medlemmar och rena ombud. Foljande 31 av totalt 64 fastigheter
representerades helt eller delvis via agarnarvaro eller fullmakt. Eftersom ingen
omrostning skedde efter andelstal, sa redo visas inte representerade andelstal i
protokollet. Totalt pa motet var 529 (48,8%) andelar representerade. (Det namndes
520 men nagra andelar anlande lite senare)
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De nya fastigheterna pa Paradishojden (14 stycken) hade rostratt yid stamman, men
fanns ej representerade. De skall deltaga i betalningar fran och med nu.

Yid stamman namndes att total a antalet andelar var1209. Detta blev lite fel. Skall vara
1083. De riktiga siffrorna ar:
Totala antalet andelar fore stamman var 957. I samband med stamman tillkom 126
andelar fran Paradishojden och totalen blev 1083. I samband med avstyckning av 16
tomter pa nasta hojd kommer totalen att bli 1355. (Vid stamman namndes att total en
nu ar 1083+126=1209, men Paradishojden ar redan inraknad i 1083).
Vissa av ovanstaende uppgifter i denna paragraf namndes ej pa stamman, men tas
med i protokollet som information.

§6 Styrelsens arsberattelse, resultat-och balansrakning samt
styrelsens kommentar till ekonomin

6.1 Arsberattelse

Arsberattelsen fanns publicerad pa hemsidan. Den foredrogs, Det informerades om att
Bernadinas Vag rustades upp till en kostnad av 70-75 tusen kronor. Asfaltering av
tillfartsvagar, som ingick i forra arets budget har inte gjorts da det bedomts vara
olampligt innan vagen ar fardigsonderkord, I samband med Markus Pregmarks
avgang som kassor anlitades Bohus Ekonomi for bokforing da ingen kompetens fanns
inom resterande styrelse.
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Claes Ferm tyckte Bohus Ekonomi var dyr. Han tyckte att styrelsen kunde ha hittat
nagon medlem, som var kompetent och villig att ata sig bokforingen nar styrelsen i
borjan av oktober tappade den kompetensen. Lars svarade att det ar lite knepigt hitta
nagon nar endast ett litet fatal medlemmar ar kvar pa orten. Den mest praktiska
losningen var att lagga ut jobbet och koncentrera sig pa de manga fragorna rorande
vagen.

Inga ovriga kommentarer eller fragor, sa arsberattelsen lades till handlingama ..

6.2 Resultat- och balansrakning

Resultat- och Balansrakning for 2011-2012 fanns publicerade pa hemsidan. Ett
koncentrat med avrundade siffror foljer:

Resultat r

Kostnadema var:

Vagkostnader 87200
Lantmateri 2500
Administration och bank 29600 119300

Intakterna var:

Utdebiteringar 170000
Statsbidrag 21000
Killeback 16200
Bank 100 207300

Overskott 88000

Balans

Pa bankkonto fanns 178600
Fordringar 5000 (Ej betalda medlemsavgifer)

Skuld till Bohus Ekonomi 6000 (Ej fakturerat fore 1/6)

Nettotillgangar 177600

Utover detta finns 89 100 kronor, som ar av Lantmateriet beslutade anslutnings-
avgifter for Paradishojden. Dessa pengar har satts pa sarskilt konto i vantan pa
stammobeslut (§ 10.1.2)

6.3 Styrelsens kommentar till ekonomin

For de olika postema for vagunderhall, som listas i den ekonomiska samman-
stallningen, redovisades vad de olika uppdragstagarna har utfort,
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Av overskottet 88 tusen kronor kan ea 50 tusen hanforas till att anslutningsvagarna
annu ej asfalterats.

Det fanns inga ytterligare fragor eller synpunkter fran medlemmarna sa Resultat- och
Balansrakningarna faststalldes och lades till handlingarna.

§7 Revisionsberattelse

Revisorn Olof Karsberg foredrog sin revisionsberattelse, som ocksa funnits pa
hemsidan.

Det namndes bland annat att ingangna avtal granskats fore paskrivande och att
styrelsen legat lite for hogt i utdebiterandet, som enligt stammobeslut skall begransas
till att ge en behallning i kassa/bank pa tre prisbasbelopp.

I sammanhanget tog han upp fragan om jay nar styrelsemedlem utfor uppdrag at
foreningen. Sa har varit fallet med ordforande Lars. Saken har diskuterats med
Rattsenheten pa Lanstyrelsen, som inte sett nagra direkta problem med detta. Deras
rekommendation har varit att den berorde inte bar delta i be slut och att det om mojligt
skall finnas fler anbud och att ersattningen inte far overstiga normalt marknadspris. I
fallet med Lars har han gjort smarre uppdrag, mindre 10% av alla entreprenad-
kostnaderna. Han har visserligen utfort mer arbete, men da som anstalld hos
entreprenadfirman Kjell Andersson, lilla Anras. Bland annat har han i den rollen tagit
bort ris och skrap fran EGAB' s skogsrojning.

Claes Ferm ansag att det bar skrivas ett avtal om nagon i foreningen gor ett jobb at
foreningen.

Revisorn rekommenderade ansvarsfrihet for styrelserna 2010 och 2011 till 1/6.

§8 Ansvarsfrihet for styrelsen

Styrelsen 2011-2012 beviljades enhalligt ansvarsfrihet av stamman.

§9 Disposition av overskott/underskott

Det beslutades enhalligt att overskottet yid verksamhetsarets slut, 88007,79 kronor,
laggs till eget kapital fOr framtida behov.

§10.1 Forslag till vagarbeten, budget, kassa och debiteringsplan

10.1.1 Vagarbeten

Lars framforde att sa lange exploatorerna fortsatter att forstora vagen kan man inte
planera sa mycket. Exploatorerna har det fulla ansvaret for vagen och farbarheten sa
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Hinge deras arbeten pagar. De har aven fullt ansvar for att aterstalla vagen efter
avslutat arbete. Det ar styrelsens uppfattning att vagen inte skall aterstallas innan den
ar fardigforstord. Belaggning av den sista delen av vagen (plus nagra smabitar som ej
skadats), ar Vagsamfallighetens ansvar att bekosta. Det finns en uppskattning fran
konsulten Schewenius for hela vagen som slutar pa ea en miljon kronor for indrankt
makadam. Bron och ny kulvert for backen yid pumphuset ar ej inraknad.

Sebastian Hochholzer fragade vad Bomab vantar pa? De skall bygga en vag inom
Paradishojden. Den kommer med all sannolikhet att inforlivas med var vag nar den ar
asfalterad och belyst. Blir det en gava till KEVSF? Finns nagot i avtalet? Detta ar ju
nagot som vi egentligen inte vill ha.

Svar fran Lars: Inget finns i avtalet. Lantmateriet bestammer slika ting och eventuell
andring av andelstal med anledning av att KEVSF i sa fall far hogre framtida
underhallskostnader.

Peter Eden framholl att det redan finns ett exempel pa fastigheter som ar delagare i
KEVSF med har egen infartsvag, namligen Lidenvagen, Sa Paradishojdsvagen kan
mycket val Iigga som en egen samfallighet.

Vad betraffar vagen i det bortre exploateringsomradet framholl Thomas Ehrencrona
att hans ambition ar att slutresultatet skall bli sa bra som mojligt for alla parter.
"KEVSF ar bra pa att stall a krav pa exploatorerna".

Nasta fraga Lars tog upp var huruvida vagen skall belaggas med asfalt eller indrankt
makadam (kallades tidigare oljegrus). Nasta stamma skall ta det beslutet, men det ar
bra att nufa en riktlinje fran stamman. Stamman ansag enhalligt att inriktningen skall
vara indrankt makadam.

Styrelsens nuvarande bedomning ar att belaggningen kan utforas hasten 2013. Denna
fraga diskuteras vidare i §10.3.1

Darefter diskuterades bron. Det framholls fran Lars att den gamla bron endast far
belastas enligt BK3 och att den nya "bron" endast far anvandas av EGAB och deras
entreprenorer. Entreprenorerna far belasta vagen enligt BKl, men far ej anvanda
gamla bron over huvud taget. Inga andra far belasta vagen enligt BKl utan dispens.

Tanken infinner sig da att det mahanda skulle vara en betydligt mer ekonomisk
losning att permanent a den nya bron. Den ar byggd for byggtrafiken och planerad tas
bort darefter. Dessutom behovs en sadan losning medan den gamla bron renoveras om
det skulle bli vad KEVSF beslutar sig for, Inga avtal om behallande av byggbron
finns mellan KEVSF och EGAB mer an att man tillsammans skall undersoka
rnojligheten att Lansstyrelsen beviljar tillstand att permanenta bron. I sa fall kan bron
overlatas mot skalig ersattning till KEVSF. EGAB' s VA system paverkas ej enligt
Thomas.

Claes Ferm ansag det vara billigare att renovera den gamla bron an att permanenta
byggbron.
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Oppna fragor ar: Vill vi ha en BKl-bro? Kan den nya bron permanentas och den
garnla behallas som gang och cykelbro? Vill vi det? Maste den garnla bron breddas
for att uppfylla moderna bestammelser? Ar det mojligt? Skall bergknallen sprang as
bort om den nya bron permanentas? Vill vi ha en sa ful historia som den nya ar? Huru
med laxen i plattub?

Ett beslut om bro ar inte aktuellt fan-an yid stamma 2013 eller 2014.

Starnrnan gay styrelsen i uppdrag att utreda bagge alternativen ur kostnads- och
mojlighetssynpunkt inklusive alla oppna fragor. Samtidigt skall styrelsen parallellt
driva fragan med Lansstyrelsen om permanentning da detta kan bli en langdragen
process.

10.1.2 Budget

En vision for framtiden och tankar hur man ska na dit har presenterats pa hemsidan
liksom ett forslag till budget for det nya verksamhetsaret 2012-2013.
Visionen ar, att nar allt har lugnat ned sig och aterstallts och det blir "business as
usual" skall kostnaden per ar ligga pa 30-37 kronor/andel, dvs for 17 andelar 500-650
kronor/ar. Forhoppningen ar att vara dar om tva-tre ar.

For att na detta rnaste vagen repareras, vilket exploatorema star for. Vidare skall den
belaggas. Vi far sta for de delar som ej skadats. Kostnad annu ej planerbar beroende
pa hur det gors meri en riktlinje kan vara 3-500 tusen kronor. Om den nya bron
permanentas blir det en kostnad for overtagande av densarnrna, belaggning, racken
etc.

Forslaget ar att den extra kassabehallningen som nu finns (ea 45 tusen) samt
anslutningsavgifter (230-240 tusen) samt forhojd utdebitering tva-tre ar skall bekosta
namnda investeringar. Ingen upplaning foreslas. Starnrnan godkande denna inriktning.

Starnrnan godkande enhalligt att anslutningsavgifter satts pa sarskilt konto fOr
finansiering av Vagsarnfallighetens del av vagbelaggning och eventuella bro-
kostnader. Beslutet innebar att nagon utbetalning av dessa anslutningsavgifter till
medlernrnar ej skall goras. Se aven inriktningen under 10.1.2 for investeringar.

Budgetforslag 2012-2013

Kostnader
Lopande underhall
Adrninistrativa kostnader
Ovrigt

Intakter
Utdebiteringar
Statsbidrag
Killeback 8%

20000
22000
10000 52000

120000
21000
4000 145000

Overskott for investeringar enligt ovan 93000
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Detta innebar 111 kronor/andel (Vid motet namndes 99 kronor, men det grundades pa
ett felaktigt andelstal enligt § 5 ovan). Detta ar 37% lagre an forra aret.

Stamman godkande enhalIigt foreslagen budget och utdebitering. Stamman sWdde
aven styrelsens asikt att inte i forsta hand satsa pa upplaning.

§10.1.3 Kassa och debiteringsplan

Det ar for manga som betalar for sent och paminnelser far lov att sandas. Detta har
givetvis fordyrat hanteringen hos Bohus Ekonomi. Styrelsen forslog en paminnelse-
avgift pa 100 kronor, men stamman tyckte den skulIe vara hogre. Det beslutades att en
paminnelseavgift pa 200 kronor skalI tas ut av alIa som ej betalat i tid.

Vidare ar det nagra som yid betalningar fran utlandet later foreningen betala
bankavgifter. Men foreningen forvantar sig att fa det belopp som star pa fakturan.
Medlemmarna uppmanas att gora sina transfereringar sa att avsandaren star for alIa
kostnader. Iden man det blir nagra bankkostnader for foreningen att ta emot in-
betalningar, kommer dessa att laggas pa i nasta faktura. Men alla extra hanteringar
hojer givetvis hanteringskostnaderna.

§10.2 Forslag till nya stadgar.

Nya stadgar beslutades forra aret. For att dessa skalI trada i kraft fordras beslut aven
pa denna stamma, ett andra-beslut. Mot detta star en en motion att ytterligare bearbeta
denna text och att i konsekvens darmed behalla 1959 ars stadgar ett par ar till medan
ny text produceras och beslutas tva ganger.

Ordforanden papekade att nya stadgar eller modifieringar kan foreslas i en framtid av
envar, sa ett andra-beslut nu laser inte fast nagon framtid. Ordforanden ansag det
onskvart att de moderniserade stadgarna som vantar pa ett andra-beslut kommer i
kraft snarast.

Stamman beslOt att godkanna stadgarna en andra gang.

Vidare uppdrogs at familjerna Ljungstrom och Persson att ta fram en reviderad
version till styrelsen. Styrelsen anordnar sedan en omrostning om nya stadgar pa
internet sa att beslut nummer tva kan tas yid ordinarie arsstamma 2013.

§10.3 Styrelsens ovriga forslag

§10.3.1 Bomab's aterstallande av vagen

Styrelsens stravan ar att inget aterstallande av vagen skalI goras forran den ar
fardigforstord. Daremot skalI exploatorerna underhalla vagen sa att den fungerar
under tiden. Bomab onskar nu aterstalIa elIer frikopa sig fran vagansvar och avtal. Det
finns en kostnadsberakning utford av den konsult, Schewenius Belaggningsplan HB,
som bade Bomab och KEVSF sagt sig lita pa och respektera. Den slutar pa drygt
300 tusen kronor. Styrelsen onskade fa hora stammans synpunkter och stallnings-
tagande till inriktning av fortsatta forhandlingar.
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Hans Larsson stallde fraga om nar vagforstoringen blir klar. Svaret ar att Bomabs
onormala belastning ar avslutad och for Ehrencrona-belastningen svarade Thomas
Ehrencrona att detta beror pa vilka VA-arbeten som skall utforas for garnla fastigheter
pa norra sidan av bron och pa kommunen. Vad betraffar infrastruktur menade Thomas
att han med en optirnistisk bedomning borde kunna vara fardig i ar. Sedan kommer de
enskilda tomtagarna att bebygga men det ligger utanfor hans kontroll och bar inte
fororsaka skador pa vagen. Styrelsens bedornning ar att belaggning borde kunna ske
hasten 2013.

Synpunkt framfordes att det ar en risk att vanta och darfor bar medlen inkasseras fran
Bomab snarast. Det ar ocksa risk for fordyringar, vilka ar svara att berakna nu. Det
kan ocksa vara sa att kostnadsberakningen ar for Iag.

Bomab har blivit ombedda kommentera situationen och kostnadsberakningen fore
denna stamma men har inte gjort det.

Stamman gay styrelsen enhalligt fria hander att valja basta lOsning.

§10.3.2 Gatubelysning i de nya omradena

Nar tva nya vagar skall inforlivas isamfalligheten medfoljer gatubelysning. Samtidigt
kommer vi sannolikt att tvingas overta kommunens befintliga gatu-belysning langs
Halsviksvagen om vi vill ha den kvar. Dessa ataganden innebar kostnad for drift och
underhall. Styrelsen onskade hora stammans synpunkter.

Fraga stalldes om kostnad. Svar obekant. Det uppmanades att styrelsen ej skall driva
pa kommunen. Det uttrycktes fran stamman att man om mojligt ej onskade ta over
belysningen i de nya omradena. Det kunde kanske bli en separat samfallighet agd av
de som bor dar.

§10.3.3 Mailadresser

Valdigt manga mail till medlemmar studsar, dvs mailadressen ar felaktig, urdrifttagen,
brevlada full, etc. Darfor blir det ineffektivt att anvanda e-mail for utdebiterings-
fakturor, sa det blir ytpost med fysiska adresser. Medlemmarna uppmanades att
meddela aktuella e-mailadresser och fysiska adresser.

§11 Inkomna motioner

§11.1 Motion med begaran om kortsiktig och langsiktig renoveringsplan samt
budget for det vagnat som samfalligheten ansvarar for.

Denna motion har kommenterats av styrelsen pa hemsidan. Det var enighet pa
stamman att de begarda fragestallningarna redan har behandlats under §10.1.1 och
§10.1.2.

RevD



Sid 9

§11.2 Fragor och synpunkter pa det forslag till nya stadgar som skall behandlas
under motet,

Detta arende behandlades under §10.2

§12 Ersattning till styrelsen och revisorerna

Under normala forhallanden ar det inte nagon storre uppgift att delta i styrelse eller
revision. Sa nagot arvode forelegs inte fran nagot hall.

Daremot framforde Thorvald att det har varit en helt exceptionell situation under det
gangna aret med tva pagaende exploateringar. Var ordforande Lars har fatt lagga ned
atskillig arbetstid for att deltaga dagtid i inspektioner, moten med exploatorer, lant-
matare, konsulter, entreprenorer etc. Dessa arbetar bara dagtid. Detta har gjort att Lars
har forlorat arbetsinkomst. Thorvald foreslog att Samfalligheten skall kompensera
Lars med 25 000 kronor for det gangna verksamhetsaret.

Det foreslogs fran medlem att exploatorerna borde betala detta. Men styrelen ansag
detta svart. Man kan knappast gora sadana avtal. Det foreslogs ocksa att Lars kan beta
av denna kompensation med att slippa utdebeteringar eller annan kreativ losning.

Stamman beslutade att Samfalligheten pa nagot satt skall kompensera Lars Karlsson
med totalt 25000 kronor inkl ev skatter/avgifter.

§13. Val av styrelsemedlemmar och suppleanter

Starnman valde foljande personer enhalligt i enlighet med valberedningens fOrslag:
Lars Karlsson, Tanums-Ejgde 2:2, valdes till ordforande i ett ar. (Han valdes
fOrra aret tillledamot i tva ar.)
Hakan Thulin, Tanums-Ejgde 1:6, nyvaldes som ledamot pa tva ar
Olof Karsberg, Kamperod 1:14, nyvaldes som ledamot pa tva ar
PatrikLundin, Tanums Ejgde 2:9, nyvaldes som suppleant pa tva ar
Tyrone Andersson Tanums-Ejgde 2:35, nyvaldes som suppleant pa ett ar

Kvarstaende fran 2011 ars stamma ar Thorvald Sverdrup, Tanums-Ejgde 2:8, som da
valdes till suppleant pa tva ar.

§14. Val av revisorer

Stamman valde enhalligt fOljande revisor:

Peter Eden, Kamperod 1:78, nyvaldes pa tva ar. Han ersatter Olof Karsberg, som forra
aret valdes for tva ar, men nu nyvaldes som ledamot.

Kvarstaende fran 2011 ars stamma ar Sonja Klemensson, Tanums-Ejgde 2:35, som da
valdes till revisorsuppleant pa tva ar.
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§15. Val av valberedning

Foljande personer kvarstar fran 2011 ars stamma da de valdes for tva ar

Thomas Andreasson, Kamperod 1:50, valdes till sammankallande
Morgan Ehn, Vik 1:18, valdes till valberedare

§16 Ovriga fragor

Inga ovriga fragor togs upp

Ordforanden tackade for ett lugnt, behagligt samt kontruktivt mote. Motet avslutades
kl 20.04, helt i enlighet med kallelsen.

Ordforande for motet

Olof Karsberg ~. Thorvald sverdruF- ~..,. ::>

Justeras

<J5A-.'II C/~ckr.f.{~
Britt Andersson
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