Protokoll fört vid årsmötet 2021 för Östra Beddingestrands
Vägförening.
Mötesdag: 28 juli 2021
Plats: Garnhuset, Sjövägen, Beddingestrand
Antal närvarande medlemmar ………………………..…………12
Antal närvarande styrelsemedlemmar: …………………………. 6
Totalt antal närvarande medlemmar …………………………….18

§ 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 Michaela Katz 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.
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§7 Föredragning av revisorns berättelse samt beviljande av ansvarsfrihet för styrelsen.
Ordförande föredrog revisionsberättelsen eftersom ÖBV:s revisor Bengt Almkvist inte kunde närvara.
Den samme hade inte funnit några anledningar till anmärkningar utan föreslog ansvarsfrihet för styrelsen
för det gångna verksamhetsåret.
Stämman beviljade styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret.
§8 Beslut om ersättning till styrelse och revisor.
Styrelsen föreslog att ersättning till styrelse och revisor ökades med 3 400:- till totalbeloppet 68 400:-.
Godkändes.
§9 Motioner från medlemmar och framställan från styrelsen.
Inga motioner hade inkommit inför mötet och styrelsen hade inga framställan.
§10 Förslag till utgifts- och inkomststat samt debiteringslängd för verksamhetsåret 2021-04-01 –
2022-03-31.
I kallelsen var ett förslag till budget dvs. utgifts- och inkomststat bifogat.
Stämman godkände förslag till utgifts- och inkomststat samt debiteringslängd för verksamhetsåret
2021-04-01 – 2022-03-31.
§11 Beslut om utdebitering för verksamhetsåret.
Stämman beslöt att utdebiteringen per andel skall vara oförändrad för verksamhetsåret 2021-04-01 –
2022-03-31 dvs. 375: -.

§12 Val av styrelseledamöter och suppleanter.
En valberedning saknas varför styrelsen föreslog följande kandidater till val av ordinarie ledamöter och
suppleanter:
Val av ordinarie ledamöter
-

Lars-Ola Andersson
Leif Härwell

2 år Omval
2 år Omval

Val av suppleanter
Tommy Lindstedt och Lena Andersson har avbett sig omval
-

Ulf Kleander
Anders Paulcén
Peter Nilsson

1 år Nyval
1 år Omval
1 år Omval

Stämman valde kandidaterna enligt förslaget ovan till ordinarie ledamöter och suppleanter.
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Inget omval var aktuellt för Jozita Erming och Michaela Katz 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 Övriga frågor.
1. Parkering på vägmark
a) En medlem menade att fastighetsägarna inte bör parkera sin bilar på vägmark utan detta skall
ske på parkeringsplatser som har färdigställts på resp. ägares tomter.
Mötet instämde enhälligt i detta bl.a. för att befrämja framkomligheten på vägarna.
b) En annan medlem menade att besökare till grannar ofta ställer sina bilar på vägmark vid
dennes tomt något som upplevs som störande.
Medlemmen bör prata med sina grannar om detta. Parkeringsförbud gäller inte generellt på
våra vägar och är något som endast kan beslutas av Trelleborgs kommun.
c) Viktigt att utryckningsfordon kan komma fram.
Alla medlemmar uppmanas att respektera att utryckningsfordon måste kunna komma fram i
alla lägen. Man bör kontakta polis om det finns problem med illa parkerade bilar
2. Växtröjning vid cykelleden.
Det finns buskar utmed cykelleden som har grenar som sticker ut och hindrar framkomligheten.
En del buskar som till exempel björnbärsbuskar har dessutom taggar som kan orsaka skador.
Inom ÖBV:s område ansvarar Trafikverket för den del av cykelleden som är asfalterad och ÖBV
för den grusbelagda delen. ÖBV kommer kontakta Trafikverket om problemet som är störst vid
den asfalterade delen men kommer även för egen del se över den grusbelagda delen av leden.
Ett stort ansvar faller också på de fastighetsägare som har buskar på sina tomter vars grenar
sticker ut på leden.
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3. Dålig belysning utmed riksväg 9
Trafikverket beslutar och ansvarar för var belysning skall installeras utmed riksväg 9 (RV9) men
även kommunen kan påverka. För ett antal år sedan beslutade och finansierade kommunen den
installation av belysning som finns utmed cykelleden från Amalfi fram till Gräshoppevägen.
Några år senare förlängdes cykelleden och fick en fortsättning som går norr om RV 9 och bl a
utmed några av ÖBV:s vägar vilka är Bergtalls-, Klematis- och Murgrönevägen. Som
kompensation för de upplåtna vägarna förmådde ÖBV Trafikverket att installera de 5 gatlyktor
som finns vid ett antal korsningar på norra sidan utmed RV 9. När Trelleborgs kommun i fjor
genomförde kampanjen ”En miljon idéer” föreslog ÖBV att gatubelysningen skulle förtätas men
detta var ingen idé som vann.
4. Hastighetsdisplayen fungerar inte
Displayen som för närvarande är installerad på Furuvägen fungerar inte enligt en fastighetsägare
vid denna väg.
Kontroll gjordes samma dag efter mötet och det kunde konstateras att den fungerade. Endast om
hastigheten överstiger 30 km/t visas denna på displayen.
5. Skymd sikt vid korsningar med cykelleden
Utfart till RV9 då cykelleden måste passeras kan vara problematiskt då sikten vid många
korsningar är skymd.
ÖBV kommer se över dessa korsningar och röja där detta är möjligt men det faller även ett stort
ansvar på de fastighetsägare som har växtlighet på sina tomter som skymmer.
6. Skötsel av vägmark
En medlem menade att en del fastighetsägare inte sköter vägmarken utanför sina tomter.
ÖBV uppmanar alla medlemmar att sköta vägmarken utanför sina tomter genom att klippa gräset
och ta bort sly. Det skulle vara förenat med stora kostnader om ÖBV skulle behöva göra detta
kontinuerligt för ett stort antal fastigheter. Lyckligtvis är detta inte fallet utan det är endast ett
fåtal som låter bli.
7. Röjning av vresrosor på strandklitter
Vresrosor har klippts ned på känslig mark, strandklitter. Även om vresrosor är en invasiv art
skyddar de klitterna och får inte tas bort.
ÖBV och några medlemmar har informerat kommunen vad som skett och denna kommer agera
8. Parkslide
Parkslide sprider sig alltmer inom vårt område på tomter och vägmark.
Alla fastighetsägare uppmanas att bidraga i bekämpningen av parkslide. Enligt Länsstyrelsen är
de bästa åtgärderna för att förhindra en spridning följande:
• Plantera inte parkslide i din trädgård.
• Slå inte med hackande redskap, små delar av stammen kan slå rot och ge upphov till nya
plantor.
• Flytta inte jordmassor där parkslide finns eller har funnits.
• Kompostera inte rötter eller växtdelar. Bränn på plats eller lämna till förbränning på
återvinningscentral.
• Minsta lilla rotbit som hamnar i naturen kan bilda ett nytt bestånd.
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16 Beslut om tid och plats för protokolljustering.
Torsdagen den 12 augusti klockan 09:00 på golfklubbens restaurang.
§17 Mötets avslutande.
Ordföranden tackade alla närvarande för visat intresse och förklarade mötet avslutat.

Vid protokollet:

Leif Härwell

Anders Weibull

Sekreterare

Ordförande

Justeras:

Lena Andersson

Michaela Katz
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Styrelsen för Östra Beddingestrands Vägförening
Styrelse

Namn

Period

Ordförande

Anders Weibull

20212022

Vice ordförande &
vägansvarig

Leif Härwell

20212023

Kassör

Jozita Erming

20202022

Ansvarig fastighetsregister &
fakturering
Ansvarig fastighetsregister &
fakturering

Lars Ola
Andersson

20212023

Adress
Svärmarevägen 8
231 76 Beddingestrand

Tel

e-post

040-261546
0709-391005

anders@weibulls.org

Svärmarevägen 2
231 76 Beddingestrand

070-8142901

leif@harwell.se

Svarttallsvägen 1
231 76 Beddingestrand

0410-25901
0702-611147

jozita@erming.se

Skateholmsvägen 14 C
231 76 Beddingestrand

070–7824354

lo.andersson@gmx.com

Nicoloviusgatan 8A
217 57 Malmö

Michaela Katz

20202022

Skateholmsvägen 14 C
231 76 Beddingestrand

Ulf Kleander

20212022

Anders Paulcén

20212022

Bärnstensvägen 5
231 76 Beddingestrand
Silvervingevägen 4
231 76 Beddingestrand

Peter Nilsson

20212022

Revisor

Bengt Almquist

20212022

Revisor-suppleant

Vakant

Entreprenör

Jan-Erik
Hansson

Suppleanter

-

michaela.katz@gmx.us
073-9908850

u.kleander@gmail.com

0708-540409
0410-25022

anders@paulcen.se

Harrisstigen 6
247 72 Genarp

040-105244

Peterjnilsson1965@gmail.com

Vitgransvägen 9

070-5543539

Ängarödsvägen 3
231 76 Beddingestrand

231 76 Beddingestrand
Gamla Lundavägen798
271 91Ystad

info@johannamuseet.se

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.
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