
Hagaby-Högby Samfällighetsförening, organisationsnummer 717909-1249 

 

 

Protokoll Årsmöte 
 

Datum: 18 juli, 2020 kl 10:00 

Plats: Församlingshemmet Högby kyrka – utomhus pga pågående Corona-pandemi 

 

Ordförande för mötet, Jonas Ericson, öppnar årsmötet och hälsar alla närvarande medlemmar välkomna. 

 

1. Val av ordförande vid årsmötet 

Till ordförande valdes Jonas Ericson 

 

2. Val av sekreterare vid årsmötet 

Till sekreterare valdes Anna Rönquist 

 

3. Val av två justeringsmän 

Till justeringsmän valdes Katarina Gustavsson och Gert Söderman 

 

4. Fråga om kallelse till årsmötet behörigen skett 

Årsmötet fann att kallelsen skett i behörig ordning 

 

5.  a. Styrelsens berättelse 

Någon förvaltningsberättelse utöver den som finns i årsredovisningen förelåg ej. Ordförande   informerar om att 

styrelsen har sammanträtt fyra gånger under verksamhetsåret. Mötena har i första hand handlat om ekonomi och 

framtida vattenförsörjning. Genom kommunens kontaktperson har vi fått information om att vi inte kan påskynda 

kommunalt vatten och avlopp, men när det planläggs inom 5-10 år kommer det att bli obligatoriskt för samtliga 

fastigheter att ansluta sig. Nya investeringar i vattenverket har bidragit till ökade kostnader under budgetåret.  

  

Vattenverket 

Sven-Ulrik har via mejl informerat om att vi förbrukar ca 20.000 liter per dag, vilket är samma mängd som de senaste 

åren. Det senaste vattenprovet från 6 juni fick godkänt, med anmärkning på färgen. Våra 2 borrhål ger mycket bra 

mängd vatten per dygn men vi är över 100 hus som delar på 2 brunnar. Maxkapaciteten in i vattenverket är bara 74 liter 

per minut men den stora bassängen under vattenverket jämnar ut tillgången på vatten över hela dygnet. 74 liter per 

minut ger 7,4 deciliter vattnen per hus och minut. Tack vara lagringen i bassängen så räcker det. Vi har fortsatt små 

marginaler och måste hushålla med vattnet. 

 

Grönområden 

Röjningsdagen genomfördes i något minimerad skala, pga av Covid-19. 

  

Vägar 

Kalle informerar att vägarna är grusade och  saltade och potholes lagade. Det ligger en grushög vid vattenverket där 

medlemmar kan hämta grus för hål på de mindre vägarna. Farthinder på Storsvängen har bidragit till sänkta hastigheter, 

och uppskattas av dem som bor vid vägen.  

  

b. Revisorernas berättelse 

 Lise-lott föredrar revisorernas berättelse som får godkänt. 

 

c. Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning 

Årsmötet beslutar att fastställa föreliggande resultat- och balansräkning enligt årsredovisningen för 2019. 

 

d. Beslut om disposition av 2019-års resultat enligt fastställd balansräkning 

Årsmötet beslutar att årets överskott på x kr överförs till det balanserade resultatet på x kr. 

 

6. Beslut i fråga om ansvarsfrihet för styrelsen 

Revisorerna tillstyrker ansvarsfrihet för styrelsen avseende verksamhetsåret 2019. Årsmötet beslutar i 

anslutning till denna tillstyrkan att bevilja styrelsen ansvarsfrihet. 

 

7. Framställning från styrelsen eller motioner från medlemmar 

 

Vägen mellan Hagaby-Högby  



Frågan har ställts om vägen ska göras i ordning mellan. Stämman beslutar att den ska grusas så att det blir lättare att 

transportera ris till rishögen. Däremot är det inte en genomfartsväg, vilket måste respekteras. 

 

Rishög 

Röjningshögen vid fotbollsplan kommer att flyttas så att utsikten inte störs från Storsvängen, informerar Gert om. 

 

Skador på vägar efter IP-only 

Frågor har inkommit till styrelsen om att IP-only inte har återställt vägarna efter dragning av internetkabel. 

Fastighetsägarna måste i första hand kontakta IP-only direkt.  

 

 

8. Ersättning till styrelsen 

Ersättning till kassören på 10.000 kr beslutades av årsmötet.  

 

9. Styrelsens förslag till medlemsavgift 

Styrelsen föreslår oförändrad medlemsavgift. 

 

10. Val av styrelse 

Till ny ordförande valdes Patrik Brink Wykman (2 år), och till ledamöter Liselott Karlsson i rollen som kassör 

(1 år), Anna Rönquist i rollen som sekreterare (2 år), Jenny Carlsson (1 år), Christer Gustavsson (2 år), Jonas 

Ericson (1 år). 

Suppleanter: Till ny suppleant valdes Annica Lindblom, en plats vakant 

 

 

11. Val av revisorer och suppleanter på 1 år 

Till revisorer valdes Hans Nyqvist och Jan Larsson. Till suppleant valdes Mikael Bremer. 

 

12. Fråga om val av valberedning 

Till valberedning valdes ingen. 

 

13. Meddelande om plats där årsmötesprotokollet hålls tillgängligt 

Årsmötesprotokollet finns tillgängligt hos förenings sekreterare, samt på föreningens hemsida, 

www.hagabyhogby.se. 

 

14. Ordförande förklarade mötet avslutat och tackade deltagarna för visat intresse. 

 

 

Vid protokollet 

 

 

 

____________________________________ 

Anna Rönquist 

 

 

 

 

Justeras 

 

 

 

___________________________________  _____________________________________ 

Katarina Gustavsson     Gert Södeman 

http://www.hagabyhogby.se/

