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Protokoll fört vid årsmötet 2019 för Östra Beddingestrands 
Vägförening. 

 

Mötesdag: 25 juli 2019 

Plats: Bedinge Golfklubb  

       

Antal närvarande röstberättigade medlemmar:…………………  26    

Antal närvarande styrelsemedlemmar: …………………………   5         

Totalt antal närvarande röstberättigade:………………………… 31   

 

 

Före mötet gav Per-Anders Bengtsson, ordf. Beddinge Strandskyddsförening information angående 

föreningens verksamhet och frågor som berör Beddinge som stranderosion, vattenkvalité, 

nedskräpning mm.  
 

Per-Anders gav en mycket informativ och tankeväckande presentation om det arbete Beddinge 

Strandskyddsförening (BSF) bedriver. När det gäller stranderosion så är detta inget nytt fenomen utan är 

en naturlig process som har drabbat våra stränder i alla tider. Erosionen sker huvudsakligen vid högvatten 

i kombination med starka vågor ofta i samband med stormar under höst och vinter. Så var till exempel 

fallet 1983 när höststormar bidrog till att fort i Per Albin Hansson linjen frilades vid vår kust. Vid våra 

stränder sker en omväxlande erosion och pålagring dvs. sand försvinner från någon strand och avsätts på 

en annan. Klimatförändringen kommer enligt prognos ge 2 m högre vattennivå om 100 år vilket medför 

att stranderosionen på sikt kommer att kraftigt öka i omfattning.  

 

Per-Anders menade att sandfodring är bästa sättet att rädda våra stränder något som redan sker utmed 

Ystad kommuns kuster men tyvärr har Trelleborgs kommun inte varit lika framsynta och gjort detsamma. 

Det är även viktigt att vi bevarar växtligheten på land och inte fäller våra träd, något som tyvärr sker i hög 

grad i Beddingestrand. Tallskogen som effektivt binder sanden anlades en gång i tiden för att hindra 

sandflykt. Strandråg och vresros som finns vid stränderna är också bra på att binda sand. 

 

Vattenkvalité utmed kusten är också något BSF bevakar. Bl. a har dykningar och provtagning av vattnet 

utanför reningsverket vid Smygehamn gjorts. Man konstaterade att endast 1 av 6 dysor var i funktion dvs. 

blev dålig spridning av utsläppsvattnet och denna dysa var närmre land än enligt miljöansökan. 

Provtagningen som analyserades av laboratorium konstaterade att gränsvärden överskreds kraftigt. 

Trelleborgs kommun har delgivits resultaten och politiker har fått svara på vilka åtgärder som planeras. 

 

Mer information om BS kan hittas på websidan www.beddingestrandskydd.se 

 

Per-Anders uppmanade alla att bli medlemmar i BSF så att föreningen med större kraft kan driva sina 

frågor. 

 

http://www.beddingestrandskydd.se/
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§ 1 Mötets öppnande 

 

Ordföranden förklarade mötet öppnat och hälsade alla medlemmar välkomna.  

 

§2 Val av ordförande och sekreterare för stämman. 

 

Anders Weibull valdes till ordförande och Leif Härwell till sekreterare för stämman. 

 

§3 Godkännande av dagordning och röst- och debiteringslängder. 

  

Dagordning, röst- och debiteringslängder godkändes. 

 

§4 Val av två justeringsmän att även fungera som rösträknare vid votering. 

 

Lena Andersson och Eva Hyltén valdes att justera protokollet och vara rösträknare. 

 

§5 Frågan om mötets behöriga utlysande. 

 

Godkändes. 

 

§6 Föredragning av styrelseberättelsen. 

 

Verksamhetsberättelsen fanns med i den kallelse som skickats ut till alla medlemmar.  
 

Verksamhetsberättelsen godkändes av stämman. 

§7 Föredragning av revisorns berättelse samt beviljande av ansvarsfrihet för styrelsen. 

 

ÖBV:s revisor Bengt Almkvist föredrog revisionsberättelsen. 

Stämman beviljade styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret. 
 

§8 Beslut om ersättning till styrelse och revisor. 

 

Styrelsen föreslog att ersättning till styrelse och revisor förblir densamma som föregående år. 

 

Godkändes. 
 

 

§9 Motioner från medlemmar och framställan från styrelsen.  

Inga motioner fanns inför mötet. 

Styrelsen framförde en framställan att betalningsansvarig för årsavgiften i ÖBV är ägare av fastigheten 

den 1:e augusti, dvs när fakturorna börjar skickas efter hållen årsstämma. 

Mötet godkände denna framställan 

 

§10 Förslag till utgifts- och inkomststat samt debiteringslängd för verksamhetsåret 2019-04-01   – 

2020-03-31. 

I kallelsen var ett förslag till budget dvs. utgifts- och inkomststat bifogat.  
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Stämman godkände förslag till utgifts- och inkomststat samt debiteringslängd för verksamhetsåret           

2019-04-01 – 2020-03-31. 

 

§11 Beslut om utdebitering för verksamhetsåret.  

Stämman beslöt att från och med verksamhetsåret 2019 – 2020 skall utdebiteringen öka genom att 

årskostnaden för en andel höjs från 350: - till 375:-. 
 

§12 Val av styrelseledamöter och suppleanter. 

Styrelsen föreslog följande kandidater till val av ordinarie ledamöter och suppleanter: 

 

Val av ordinarie ledamöter 

 

- Leif Härwell 2 år   Omval 

- Lars-Ola Andersson 2 år   Omval 

 

Val av suppleanter 

 

- Lena Andersson 1 år   Omval 

- Anders Paulcén 1 år   Omval 

- Peter Nilsson 1 år   Omval 

- Carina Thore 1 år   Omval 

 

Stämman valde kandidaterna enligt förslaget ovan till ordinarie ledamöter och suppleanter. 

 

Inget omval var aktuellt för Jozita Erming och Tommy Lindstedt eftersom deras mandatperiod som 

ordinarie ledamot varar ytterligare 1 år.  

 

§13 Val av styrelseordförande på 1 år. 

 

Anders Weibull valdes till styrelseordförande.  

 

Leif Härwell som är fast boende i Beddingestrand kommer fortsatt vara vice ordförande och samtidigt 

även vägansvarig. 

 

Ordförande är föreningens firmatecknare. 

Kassören har genom fullmakt från styrelsen mandat att teckna föreningen för bankärenden. 

 

§14 Val av revisor samt suppleant. 

 

Bengt Almquist omvaldes till revisor för 1 år.  

 

Det fanns ingen villig kandidat till revisorssuppleant och ingen anmälde sig under mötet utan platsen är 

fortsatt vakant. 

 

§15 Erfarenhet av nytt system VägFas för administration och fakturering  

Systemet VägFas inhandlades föregående räkenskapsår från företaget VägNu. Erfarenheterna är mycket 

goda efter det att systemet tagits i drift och har använts för utskick av kallelser både 2018 och 2019 och 

av fakturor 2018. Föreningens administration har förenklats i hög grad genom att systemet automatiskt 

kan hantera fakturering av årsavgifter. Från innehållet i systemets fastighets-/ägarregister skapas 

fakturorna. Uppföljning av betalningarna sker därefter automatiskt via de OCR koder som genererats på 

fakturorna, och vid behov genereras påminnelsefakturor.  
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Indata angående fastigheter och dess ägare uppdateras 6 ggr per år från Lantmäteriets databas. 

 

En ägare kan ange sin e-postadress och via denna motta fakturorna och annan information från ÖBV. 

ÖBV ser gärna att medlemmarna lägger in dessa adresser och godkänner att de används. 

 

Saknas e-postadress kan fjärrutskrift ske av fakturor och dokument i VägNu:s central i Stockholm mot en 

avgift. Dessa stoppas i kuvert och skickas till betalningsansvariges folkbokföringsadress. En 

fastighetsägare kan själv logga in och se information om sin fastighet och egna data. 

 

Vilka andelar olika fastigheter har tilldelats uppdateras inte automatiskt vid förändringar som till exempel 

när en sommarbostad blir en åretruntbostad utan detta måste en ägare meddela till ÖBV. ÖBV har gjort 

en genomgång och uppdaterat tilldelade andelar enligt följande princip: 

      Antal andelar 

• Ägaren/ägarna är folkbokförd på fastigheten……………………. 3  -  åretruntbostad1) 

• Bebyggd ej folkbokförd på fastigheten………………………….. 2  -  sommarbostad1) 

• Obebyggd ej folkbokförd på fastigheten………………………… 1 andel 

• Kommersiell verksamhet………………………………………… ≥ 4 andelar 

 
1) Förutom vid direktutfart till 

riksväg 9 då 1,5 andel gäller 

 

 

§16 Övriga frågor. 

§16.1Parkslide 

 

Figur 1:  Parkslide 

Parkslide är en invasiv växt som tyvärr finns inom vårt område. Det är ett aggressivt och svårutrotat ogräs 

som kan bli tre meter hög.  

Alla medlemmar uppmanas röja dessa växter men inte bara parkslide utan också andra besvärliga 

invasiva ogräs som björnloka. 

 

§16.2 Storlek på grus/småsten som sprids 

Måste ÖBV sprida så grovt material på vägarna som gör att det blir svårare att ta sig fram med cykel, 

rullator, barnvagn och andra liknande fordon? 

 

 För några år sedan övergick ÖBV till att använda material med partikelstorleken 0 – 16 mm istället för 0 

– 8 mm på de mest trafikerade vägarna norr om riksväg 9 där slitaget hade ökat högst väsentligt till stor 
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del beroende på den höga trafikintensiteten men också därför att fordon körs med alltför höga hastigheter 

på dessa vägar. På alla vägar söder om riksväg 9 där trafikintensiteten är betydligt lägre används 

fortfarande material med partikelstorleken 0 – 8 mm och på Bergtallsvägen som delvis är cykelväg. 

 

§16.3 För ÖBV gäller dyrare andelskostnad än för Beddingestrands Samfällighetsförening (BSF) 

Varför har ÖBV högre andelskostnad än Beddingestrands Samfällighetsförening undrade en medlem? 

Föreningarna har olika principer för hur kostnaderna debiteras. För åretruntbostäder stämmer det att 

kostnaden år lägre för medlemmar i BSF, men är lika för sommarbostäder och högre för BSF 

medlemmar för obebyggda tomter och för fastigheter med direktutfart till riksväg 9 (RV 9). 

 Sommarbostad 

(kr/år) 

Åretruntbostad 

(kr/år)  

Bostad direktutfart RV 9     

(kr/år) 

Obebyggd tomt                               

(kr/år) 

ÖBV 750 1 125 563 375 

BSF 750 750 750 750 

 

BSF valde att asfaltera sina vägar 2005 och har därefter haft begränsat behov av underhåll. För något år 

sedan lades nytt lager asfalt på den befintliga vilket kan göras några gånger tills bortfräsning och ny 

omläggning krävs. ÖBV har behållit grusvägar vilket kräver mer underhåll med kontinuerlig spridning av 

material på vägarna och av salt för att hindra damning samt lagning av håligheter vid behov vilket 

tillsammans innebär något högre underhållskostnader. Frågan om ÖBV skall asfaltera sina vägar har 

varit uppe till diskussion vid ett antal årsstämmor och hitintills har flertalet av närvarande medlemmar 

varit negativa bl. a för att hastigheterna på vägarna skulle bli ännu högre och karaktären på området 

skulle förändras.  

§16.4 Soptunnor och bilar på vägmark kan vara störande och hindra framkomligheten 

Soptunnor placeras på vägmark och bilar parkeras på denna. Hur ser ÖBV på detta? 

Trelleborgs kommun införde för 2 år sedan att soparna från hushållen skall sorteras vilket medförde att 

större soptunnor och större sopbilar krävdes. Samtidigt kom krav att sopbilen inte får backa något som 

gjort att ett antal fastighetsägare måste förflytta sina tunnor när sopbilen skall komma till område som 

denna kan nå. ÖBV har försökt underlätta så långt möjligt att sophämtningen skall fungera 

tillfredsställande och har därför tillåtit att tunnor placeras på vägmark även om detta kan upplevas 

störande då de bl. a kan sprida illaluktande dofter. 

När det gäller parkering på vägmark har ÖBV haft uppe frågan tidigare och kommit fram till att inte 

driva att parkeringsförbud införs. Bl. a skulle det skapa problem för många fastighetsägare som 

använder parkering på vägmark för sin egen bil och/eller sina gäster. Skulle även kräva ett tillstånd från 

Trelleborgs kommun att införa ett sådant förbud. 

Det är dock viktigt att bilar parkeras så att utryckningsfordon alltid kan komma fram! 

§16.5 Höga hastigheter på våra vägar 

Bilar framförs med alldeles för hög hastighet på våra vägar. Vad gör ÖBV? 

Efter många års påstötning gick kommunen med på att införa hastighetsbegränsning till 30 km/tim i vårt 

område. Fortfarande finns det många som inte respekterar denna begränsning. ÖBV prövade några år 

att ha gupp på vägarna men även detta gav mindre bra resultat och när medlemmarna rådfrågades via 

enkät om dessa skulle behållas eller tas bort valde en stor majoritet att de tas bort. På några vägar har 

medlemmar satt upp skyltar med uppmaning att köra försiktigt pga. lekande barn. Tyvärr brukar sådana 

uppmaningar bara fungera en kort tid efter de installerats, speciellt av de som ofta kör samma väg. 
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17 Beslut om tid och plats för protokolljustering. 

Fredagen den 9 augusti klockan 09:00 på golfklubbens restaurang.  

 

§18 Mötets avslutande. 

 

Ordföranden tackade alla närvarande för visat intresse och förklarade mötet avslutat. 

 

 

 

 

 

 

Vid protokollet: 

 

Leif Härwell Anders Weibull 

Sekreterare Ordförande  

 

 

Justeras:             

                     
                                  

Lena Andersson Eva Hyltén 
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Styrelsen för Östra Beddingestrands Vägförening 

 

Styrelse Namn Period Adress Tel e-post 

Ordförande  Anders Weibull 
2019-

2020 

Svärmarevägen 8    

231 76 Beddingestrand 

Nicoloviusgatan 8A 

217 57 Malmö 

040-261546 

0709-391005 
anders@weibulls.org  

Vice ordförande & 

vägansvarig  
Leif Härwell 

2019-

2021 

Svärmarevägen 2    

231 76 Beddingestrand 070-8142901 leif@harwell.se 

Kassör Jozita Erming 
2018-

2020 

Svarttallsvägen 1      

231 76 Beddingestrand 
0410-25901 

0702-611147 
jozita@erming.se 

Ansvarig 

fastighetsregister 

Lars Ola 

Andersson 

2019-

2021 

 

Skateholmsvägen 14 C 

 231 76 Beddingestrand 
070–7824354 lo.andersson@gmx.com 

Ledamot Tommy Lindstedt 
2018-

2020 

Furuvägen 6 

231 76 Beddingestrand 
046-197113 

0705-280036 
tommylindstedt54@gmail.com 

Suppleanter Carina Thore 
2019-

2020 

Murgrönevägen 29 

231 76 Beddingestrand 
0704-176240 Carina.thore@kf.se 

  Lena Andersson 
2019-

2020 

Svärmarevägen 6    

231 76 Beddingestrand 
070-9486534 

0410-17245 
anleja91@hotmail.com  

  Anders Paulcén 
2019-

2020 

Silvervingevägen 4   

231 76 Beddingestrand 
0708-540409 

0410-25022 
anders@paulcen.se 

  Peter Nilsson 
2019-

2020 

Ängarödsvägen 3 

231 76 Beddingestrand 

Harrisstigen 6 

247 72 Genarp 

 

040-105244 Peterjnilsson1965@gmail.com 

Revisor Bengt Almquist 
2019-

2020 

Vitgransvägen 9 

231 76 Beddingestrand 

070-5543539 
info@johannamuseet.se 

Revisor-

suppleant 
Vakant     

  

Entreprenör  

Jan-Erik 

Hansson 
- 

Gamla Lundavägen798 

 271 91Ystad 
 erikslund@ystad.nu 

 

ADRESSEN TILL FÖRENINGENS HEMSIDA: www.öbv.se  

 

Förutom information om föreningen med bland annat protokoll från årsmöten kan våra 

medlemmar enkelt via vår hemsida kontakta styrelsen för adressändring, synpunkter och 

önskemål. 

 

Vi önskar alla våra medlemmar en fortsatt skön 

sommar och höst. 

mailto:anders@weibulls.org
mailto:jozita@erming.se
mailto:anleja91@hotmail.com
http://www.öbv.se/

