
Protokoll 
Fört vid Jämjö vägars samfällighetsförenings årsstämma onsdagen den 28 mars 2018 kl.18.30 

i EFS-kyrkans församlingslokal, Kvarnlyckevägen 5, Jämjö. 

 

Närvarande: se bilaga. 

 

 

§ 1. 

Stämmans öppnande 

Av Länsstyrelsen Blekinge län utsedd Syssloman Tomie Gullin öppnade mötet och hälsade 

alla välkomna till samfällighetens 52:a möte. 

 

§ 2. 

Val av ordförande för stämman 

Till ordförande valdes Tomie Gullin. 

 

§ 3. 

Val av sekreterare för stämman. 

Till sekreterare valdes Jörgen Walter. 

 

§ 4. 

Val av 2 st protokolljusterare för stämman. 

Till protokolljusterare valdes Ragnar Vilhelmsson och Magnus Danielsson.  

 

§ 5. 

Protokollets justering 

Tillgängligt för medlemmarna senast 14 dagar efter mötet § 19. Senast onsdagen den 11 april 

2018. 

 

§ 6. 

Fastställande av dagordning. 

Dagordning för stämman föredrogs och godkändes. 

 

§ 7. 

Stämmans behöriga utlysande. 

Stämman godkände att stämmans behöriga utlysande utlysts i behörig ordning. 

 

§ 8. 

Närvarolista med namn och fastighetsbeteckning. 

Närvarande fastighetsägare på stämman skrev på. Röstkort delades ut där gul färg står för 1 

fastighet, 1 ägare och ger 2 poäng vid röstning. Blå färg, 1 fastighet, 2 ägare ger 1+1 poäng. 

Debiteringslängd framlagd. 

 

§ 9. 

Stämmobeslut enligt § 18. En fastighet en röst. 

Stämman godkände detta. 

 

§ 10. 

Sysslomans berättelse för det gångna året. 

Tomie Gullin läste upp verksamhetsberättelse för 2017. 



 

§ 11. 

Revisorernas berättelse för det gångna året samt fastställande av balans och 

resultaträkning. 

Revisorerna Stig Mattisson och Inga-May Petterssons (2010 års valda revisorer) berättelse 

lästes upp för stämman av Tomie Gullin. Fastställande av balans och resultaträkning som 

godkändes av stämman. 

 

§ 12. 

Fråga angående ansvarsfrihet för föreningens företrädare (Länsstyrelsens syssloman) 

Stämman beslutade om ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2017. 

 

§ 13. 

Inkommande motioner. 

Inga motioner har inkommit.  

 

§ 14. 

Granskning av föreningens företrädares (Länsstyrelsens syssloman) förslag. 
Utöver det löpande arbetet med våra vägar redogjorde Tomie Gullin åtgärder att utföras eller 

påbörjas under arbetsåret 2018. Reparation av potthål, mindre lokala asfaltsbeläggningar på 

vissa vägar, behov av toppbeläggningar på hel eller del av gata samt reparera skador runt 

brunnar, trottoarer vars yta och fogar behöver tätas för att hålla ogräs borta. Byte av 

vägskyltar, tvättning och flyttning av vägskyltar till belysningsstolpar. Målning av gupp, 

parkeringsrutor och övergångsställen. Dessutom är vi tvungna att ogräsbekämpa mekaniskt 

och kemiskt med ogräsättika/pelargonsyra (biologiskt nedbrytbart) längs med trottoarkanter 

m.m. Arbetet utförs i förebyggande syfte och som löpande underhåll. Tömma 

dagvattenbrunnar 1 ggr/år eller efter behov.  

 

I samband med detta uppkom diskussion gällande farthinder. Påpekande om felaktigt byggda 

vägbulor i byn framkom även detta år. Nytt för i år är problemen med de gatstensbyggda 

vägbulorna från bl.a. infart Torhamnsvägen som ställer till det framförallt för husvagnar och 

motorcyklar (Trafikverket är de ansvariga för dessa). 

 

Under denna punkt ställde Kenth Nyquist frågan var är den utlovade och tydligare 

redovisningen i balansräkningen om hur många timmar som är nerlagda på de olika arbetena 

av Syssloman Tomie Gullin. Efter diskussion kring detta framgick önskemålet att debiterade 

timmar fördelade på vägreparation, ogrästrimning samt övrigt ska framgå i 

revisionsberättelsen. Tomie Gullin lovade ombesörja detta till nästa år.  

 

§ 15. 

Besluta om arvoden. 

Gällande arvoden när styrelse har tillsatts utgår enligt Karlskrona kommuns regler godkändes 

av stämman. 

 

§ 16. 

Besluta efter granskning av sysslomannens förslag till oförändrad eller högre 

utdebitering. 

Tre förslag till utdebiteringsavgift lades fram under mötet: höjning till 700 kr, 800 kr samt 

900 kr/år. Stämman beslutade om höjning till 800 kr per år och andel. Omröstningen slutade 

med 19 poäng för 800, 15 poäng för 700 kr/år samt 15 poäng för 900 kr/år. Mötet beslutade 



enligt stadgarna om att inbetalningskort skickas ut under maj månad med förfallodag den sista 

juni. Mötet antog budgeten i sin helhet angående utgift och inkomststat enligt beslutad 

utdebitering. 

 

§ 17. 

Val  (vid bildad styrelse)av 3 ordinarie styrelseledamöter (2år) till årsmötet 2020 och 2 

ordinarie styrelseledamöter (1 år) (§6) till årsmötet 2019. 

Då inga förslag inkommit eller någon på stämman vill ingå i den tilltänkta styrelsen fortsätter 

Tomie Gullin som Syssloman fram tills ändring sker. Vid inkommet förslag till 

valberedningen kallar Sysslomannen till föreningsmöte. 

 

§ 18. 

Val (vid bildad styrelse)av styrelsesuppleanter (1år) (§6) till årsmötet 2019. 

Se paragraf 17. 

 

§ 19. 

Val (vid bildad styrelse) av styrelseordförande (1år) (§6) till årsmötet 2019. 

Se paragraf 17. 

 

§ 20. 

Val  (vid bildad styrelse) av 1 revisor (2 år) till årsmötet 2020 och 1 revisor (1år) till 

årsmötet 2019 samt 1 revisorsuppleant (1 år) intill årsmötet 2019. 
Se paragraf 17. 

 

§ 21. 

Val av valberedning 3-5 pers. (1 år) enligt stadgarna § 16 till årsmötet 2019. 

Jimmy Svensson som tyvärr inte kunde delta under mötet har framfört att han kan tänkas 

fortsätta ett år till med Sysslomannens samt mötesdeltagarnas hjälp.  

 

§ 22. 

Redovisning av ändrade andelstal. 
Oförändrat ca.1256 andelar.  

 

§ 23. 

Överenskommelser/avtal under 2017.  

Tomie Gullin redogjorde för årets snöröjning. Föreningen har ett avtal med Jämjö Gräv och 

Schakt AB för att sköta snöplogning och sandning för tiden 2017-11-01 fram till 2018-04-15 

med samma villkor som bestämts tidigare. Vidare informerar Tomie Gullin att medlem som 

tycker att det finns problem skall alltid känna sig välkommen att vända sig till föreningens 

företrädare för att om möjligt få sina problem i vägfrågor belysta och om möjligt utredda så 

långt som det är praktiskt och ekonomiskt möjligt.  

 

 

§ 24. 

Övriga frågor. Planerade behov för året och tre år framåt.  
Utöver det löpande arbetet med våra vägar informerades om prioriterade åtgärder att utföras 

under året och tre år framåt: Sandsugning av dagvattenbrunnar.  Aktuella vägar som är i 

behov av asfaltering är Villavägen, Backvägen, del av Hammarbyvägen, Sofieborgsvägens 

trottoar samt många gator i detta område. Det finns många vägar och trottoarer som är i behov 

av asfaltering i byn, exempelvis Sparvvägen och Trastvägen. Önskemål och behov att 



asfaltera Skogshuggarevägen och Jägmästarevägen. Övriga åtgärder i takt med behov och 

kostnadstäckning. Uppslag från årsmötet efterlyses! Gärna i kombination med 

trafiksäkerhetsförbättrande åtgärder. På Jämjös hemsida www.jamjo.se kommer information 

gällande samfälligheten att läggas ut vid behov. 

 

Övriga funderingar och synpunkter som togs upp under mötet är bl.a. sugning av 

dagvattenbrunnar och vilka intervall som måste tillämpas samt ev. vilket ansvar kommunen 

har i denna fråga. Flera mötesdeltagare önskar dokument som visar åtaganden samt 

ansvarsfrågan mellan kommun och vägförening i dessa och liknande frågor. Tomie Gullin tar 

fram detta till nästa möte om det finns. 

 

 Fråga kring vändplatsen som inte är gjord på Orrabergsvägen etapp 2 samt önskemål om nya 

brunnslock. Tomie Gullin förklarar att fiberdragningen tog mycket pengar och tid från 

asfalteringen och att Vattenverket ansvarar för brunnslocken, lovar dock kontrollera det. 

Fartdämpningsstolparna på Klakebäcksvägen som står på fel sida om korsningen (vägverkets 

väg), skottning av gångvägar på Sofieborgsvägens område. Tomie Gullin upplyser att de mest 

frekvent använda gångvägarna skottas.  

 

Avslutningsvis togs frågor upp om släckt belysning, skadad häck i samband med 

sandupptagningen, faran med parkerade bilar vid våra vägbulor, trottoarer som har halverats i 

bredd p.g.a. för breda häckar. Sysslomannen hänvisar till kommunens felanmälan då det 

gäller gatubelysning men händer inget tar han tag i frågan. Gällande skadade häckar hänvisas 

man till entreprenören för anmälan men även i denna fråga återkom till Sysslomannen om 

inget händer. Angående för stora häckar och buskar samt ogräs vid tomtgräns framkom 

förslaget att husägaren debiteras om det inte sköts. Tomie Gullin informerade om att det i 

dagsläget är så om inte häckar och buskar sköts enligt kommunens riktlinjer och krav. Förslag 

efterlyses för icke utförda krav gällande häckar och ogräs vid tomtgräns mot gata/väg. 

 

§ 25. 

Avslutning 

Ordförande tackade för visat intresse och avslutade mötet samt inbjöd till kaffe och kaka. 

 

 

 

 

Vid protokollet                                                            Ordförande 

 

_____________________                                         ____________________ 

Jörgen Walter                                                              Tomie Gullin 

 

 

Justeras                                                                        Justeras 

 

______________________                                         ____________________ 

Magnus Danielsson                                                     Ragnar Vilhelmsson 

 

 


