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Protokoll fört vid årsmötet 2022 för Östra Beddingestrands 
Vägförening. 

 

Mötesdag: 26 juli 2022 

Plats: Garnhuset, Sjövägen, Beddingestrand  

       

Antal närvarande medlemmar ………………………..…………26    

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

Totalt antal närvarande medlemmar …………………………….31   

 

 

§ 1 Mötets öppnande 

 

Ordföranden förklarade mötet öppnat och hälsade alla medlemmar välkomna.  

 

Strax före mötet började upptäcktes ett föremål ute på havet som liknande en windsurfingbräda som drev 

med vinden varför Räddningstjänst kontaktades. Mötet fick därför kontinuerligt bistå Sjöräddningen med 

att vägleda den båt och det flygplan som deltog i sökandet. Till slut hittades en tom luftmadrass med ett 

skynke som fladdrade i vinden. 

 

§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 Lars-Ola Andersson 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. 

 

ÖBV:s revisor Bengt Almkvist menade att han inte har 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 ersättningen till styrelse och revisor skall förbli oförändrad dvs. lika med 

totalbeloppet 68 400: -. 

 

Godkändes. 
 

 

§9 Motioner från medlemmar och framställan från styrelsen.  

En motion hade inkommit från medlemmar vid Silvervingevägen. Medlemmarna vill att ett grönområde 

intill deras fastigheter skall skötas enligt några speciella direktiv man tagit fram. Innan årsmötet har ÖBV 

och medlemmarna kommit överens om hur området bör skötas framledes.   

Styrelsen hade till mötet gjort en framställan att andelstalen för resp. fastighet fastställs vid årsstämmor 

enligt de nya regler riksdagen har beslutat. Vilka eventuella ändringar av andelar som behöver göras 

framgår av debiteringslängden som tas fram till var årsstämma. Ändringarna får inte strida mot 

anläggningslagen. Beslut att de ändrade tilldelningarna av andelar skall gälla måste tas med ett 

stämmobeslut med 2/3 delars majoritet. De beslutade ändringarna skall därefter godkännas av 

Lantmäteriet och registreras innan andelstalen blir rättsligt giltiga. 

Mötet godkände enhälligt att de nya reglerna skall tillämpas och att den debiteringslängd som framtagits 

inför årsmötet skall vara underlag för vad som gäller beträffande ändringar av tilldelade andelar.  

§10 Förslag till utgifts- och inkomststat samt debiteringslängd för verksamhetsåret 2022-04-01   – 

2023-03-31. 

I kallelsen var ett förslag till budget dvs. utgifts- och inkomststat bifogat.  

 

Stämman godkände förslag till utgifts- och inkomststat samt debiteringslängd för verksamhetsåret           

2022-04-01 – 2023-03-31. 

 

§11 Beslut om utdebitering för verksamhetsåret.  

Stämman beslöt att utdebiteringen per andel skall vara oförändrad för verksamhetsåret 2022-04-01 – 

2023-03-31 dvs. 375: -. 

 

§12 Val av styrelseledamöter och suppleanter. 

En valberedning saknas varför styrelsen föreslog följande kandidater till val av ordinarie ledamöter och 

suppleanter: 
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Val av ordinarie ledamöter 

 

- Michaela Katz 2 år   Omval 

- Jozita Erming 2 år   Omval 

 

Val av suppleanter 

 

- Ulf Kleander 1 år   Omval 

- Anders Paulcén 1 år   Omval 

- Peter Nilsson 1 år   Omval 

 

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

 

Inget omval var aktuellt för Leif Härwell och Lars-Ola Anderson 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. Förslag från Skatteverket att samfällighetsföreningar skall bli momspliktiga 

Ordförande informerade att det pågår en diskussion ifall samfällighetsföreningar framledes skall 

vara momspliktiga. Detta kommer bl a innebära att årsavgiften måste utökas med moms 

 

2. Björnbärsbuskar utmed Pärlvägen 

Medlemmen menade att det kunde röjas mer bland de björnbärsbuskar som växer utmed 

Pärlvägen så att fler bilar kan parkera där. 

 

Svar: 

Trelleborgs kommun har i år infört parkeringsförbud på Pärlvägens hela östra sida för att 

garantera framkomligheten för Räddningstjänst. Därför är det inte lämpligt att med mer röjning 

underlätta parkering på denna sida. ÖBV åtgärdar emellertid vid behov så att buskarnas grenar 

inte når ut på vägen. På västra sidan av Pärlvägen finns ett skogsområde som är naturskyddat och 

där parkering egentligen inte bör ske in på detta men kommunen menar att det ändå kan tillåtas i 

begränsad omfattning vid Amalfi på det sätt som för närvarande är möjligt dvs. på vägmark och 

en kort bit in i området. ÖBV har tillsammans med Beddingestrands Samfällighetsförening uttalat 

våra bekymmer över att det är brist på parkeringsplatser i Beddingestrand och speciellt vid Pärlan 

och har därför föreslagit att refugen vid parkeringsplatsen skall avlägsnas för att möjliggöra att 

fler bilar kan parkeras på detta område. Kommunen ställde sig positiva till detta men tillstånd 

måste sökas hos Länsstyrelsen vilket medför att en ombyggnad kan ske först nästa år. 
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3. Underhållsåtgärder som utförs på naturvårdsområdet 

Svar: 

ÖBV utför underhåll på naturvårdsområdet på uppdrag av kommunen och enligt deras 

skötselplan och får betalt för detta. På våren bränner Skogsstyrelsen bort gammalt gräs. ÖBV tar 

framför allt bort sly under hela året och hugger ned hög vegetation vid behov och speciellt vid 

midsommar. På hösten rensas framför allt bäcken från all växtlighet. Årligen görs en besiktning 

vilket brukar ske i början av oktober. 

 

4. Toaletter utmed stranden 

En medlem undrade över öppettiderna för toaletterna som finns i betongkasunerna utmed 

stranden. 

 

Svar: 

ÖBV svarar inte för dessa toaletter men har haft frågan uppe med Trelleborgs kommun varför alla 

av dem inte är öppna under högsäsong. Dessa tre kasuner byggdes under -80 talet vid Pärlan, 

naturvårdsområdet och Rapsbaggevägen och t ex den vid Rapsbaggevägen är numera aldrig 

öppen. Överhuvudtaget är det en brist på toaletter i Beddingestrand. Kommunen har hållit med 

men har ännu inte vidtagit någon åtgärd. 

 

16 Beslut om tid och plats för protokolljustering. 

Söndagen den 7 augusti klockan 15:00 på golfklubbens restaurang.  

 

§17 Mötets avslutande. 

 

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

  

Leif Härwell Anders Weibull 

Sekreterare Ordförande  

 

 

Justeras:              

                                                 

                                     

Lena Andersson Lars-Ola Andersson   
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Styrelsen för Östra Beddingestrands Vägförening 
 

Styrelse Namn Period Adress Tel e-post 

Ordförande  Anders Weibull 
2022-

2023 

Svärmarevägen 8    

231 76 Beddingestrand 

Nicoloviusgatan 8A 

217 57 Malmö 

040-261546 

0709-391005 
anders@weibulls.org  

Vice ordförande & 

vägansvarig  
Leif Härwell 

2021-

2023 

Svärmarevägen 2    

231 76 Beddingestrand 070-8142901 leif@harwell.se 

Kassör Jozita Erming 
2022-

2024 

Svarttallsvägen 1      

231 76 Beddingestrand 
0410-25901 

0702-611147 
jozita@erming.se  

Ansvarig fastighets- 

register & 

fakturering 

Lars Ola 

Andersson 

2021-

2023 

 

Skateholmsvägen 14 C 

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

Ansvarig fastighets- 

register & 

fakturering 

Michaela Katz 
2022-

2024 

Skateholmsvägen 14 C 

 231 76 Beddingestrand  michaela.katz@gmx.us 

Suppleanter Ulf Kleander  
2022-

2023 

Bärnstensvägen 5 

231 76 Beddingestrand 
073-9908850 u.kleander@gmail.com 

  Anders Paulcén 
2022-

2023 

Silvervingevägen 4   

231 76 Beddingestrand 
0708-540409 

0410-25022 
anders@paulcen.se 

  Peter Nilsson 
2022-

2023 

Ängarödsvägen 3 

231 76 Beddingestrand 

Harrisstigen 6 

247 72 Genarp 

 

040-105244 Peterjnilsson1965@gmail.com 

Revisor Bengt Almquist 
2022-

2023 

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
http://www.öbv.se/

