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1. Mötets öppnande. 
Föreningens ordförande Niclas Norling hälsade alla välkomna.  

 
2. Val av två justeringsmän att jämte ordförande justera dagens protokoll. 
Årsmötet valde Wilfred Nitchmann och Weronica Skantz till justeringsmän. 

 
3. Fastställande av röstlängd för mötet. 
 26 fastigheter i Raksta var representerade på mötet. 

 
4. Frågan om mötet är behörigen utlyst. 
Mötet ansågs behörigen utlyst. 
 
5. Fastställande av dagordning. 
Dagordningen enligt kallelsen fastställdes. 
 
Revisor Hans Caroll kommenterade att eventuella motioner skall bifogas utskick av kallelse inför årsmötet, så att 
alla som är kallade får information om vad som kommer att tas upp på årsmötet.  
 
6. Styrelsens verksamhetsberättelse för det gångna året inkl. vägrapport med förslag på 

vägarbeten som skall utföras eller påbörjas under kommande verksamhetsår.  
Catharina Nilsson läste upp verksamhetsberättelsen, som bifogats kallelsen.  
 
7. Framläggande av årsredovisning. 
Niclas Norling gick igenom årsredovisningen (bifogas protokollet).  
 

- Överskriden budget avseende vägunderhåll beror på den stränga vintern. 
- Överskriden budget avseende områdesfrågor beror på att man har varit tvungen att kalla in 

trädfällarlaget i syfte att röja för fri sikt och undvika trafikfara. 
- På grund av att föreningens överskott under året har varit placerat på högräntekonto (Resursbanken), 

som alternativ till postgiro/bankgiro, har vi haft en hög ränteintäkt. 
- Det finns fastigheter som av olika skäl inte betalar sin vägavgift, men föreningens policy är att driva in 

obetalda avgifter. 
- På fråga om ovanligt hög likviditet i föreningen, förklarade Niclas att vi behöver en marginal för att 

klara flera tuffa vintrar i följd. Avgiftshöjningen för 3 år sedan samt tidigare milda vintrar har medfört 
att vi kan klara ett år som detta utan att gå med förlust. Om mötet finner att föreningens överskott bör 
disponeras annorlunda kan den frågan tas upp i anslutning till styrelsens förslag till ny budget längre 
fram i dagordningen.  

 
8. Framläggande av revisorernas berättelse. 
Revisorernas berättelse lästes upp.  

 
9. Frågan om fastställelse av resultat- och balansräkning samt disposition av årets resultat. 
Årsmötet beslutade fastställa resultat- och balansräkning samt dispositionen av årets resultat. 
 
10. Frågan om ansvarsfrihet för styrelsen för verksamhetsåret. 
Årsmötet beslutade ge styrelsen ansvarsfrihet enligt revisorernas förslag. 
 
11. Framläggande av styrelsens förslag till utgifts- och inkomststat samt debiteringslängd. 
 
Styrelsen föreslår oförändrade avgifter jämfört med föregående år, dvs 2500 kr per andel (permanentboende).  
 
På fråga om Vägfonden förklarade Niclas att vi enligt stadgarna måste avsätta 50.000 varje år till vägunderhåll. 
Under det gångna verksamhetsåret har denna fond inte behövt utnyttjas, eftersom det fria egna kapitalet täckte 
upp överskriden budget.  



 
12. Frågan om fastställelse av utgifts- och inkomststat samt debiteringslängd. 
Årsmötet beslutade fastslå enligt styrelsens förslag.  

 
13. Behandling av inkomna ärenden och motioner. 
En motion har inkommit: ”Motion om att Raksta Samfällighetsförening aktivt och kraftfullt ska verka för att få 
tillbaka Bosse Karlsson (Solbergastigen 3, Solberga) som snöröjar-entreprenör till kommande vintrar” 

 
- Niclas informerade om att det enligt avtal är kommunen som genomför upphandling av snöröjning, men 

att vi som förening kan framföra våra önskemål och synpunkter till kommunen. Tidigare entreprenör 
(Bosse Karlsson) uppfyllde inte kommunens kriterier vid genomförd upphandling (t ex finns krav på 
plog och sandspridare på samma maskin). Kommunen anlitar fortfarande Bosse Karlsson för andra 
typer av tjänster och Niclas har, efter att ha varit i kontakt med Tony Ytterstedt på kommunen, fått 
information om att de avser att försöka anlita Bosse Karlsson igen för snöröjning. Detta är dock under 
förutsättning att han uppfyller alla upphandlingskriterier. 

- Den entreprenör som kommunen anlitade istället under den gångna vintern använde sig inledningsvis av 
inkompetent personal, vilket ledde till stora problem bland annat med inplogade bilar och sönderslitna 
staket och brevlådor. Problemen påpekades både av föreningen och av flera enskilda personer, och det 
är vår uppfattning att hanteringen förbättrades avsevärt efter nyår. Krav på eventuell ersättning för 
förstörd egendom drivs inte av föreningen, utan måste framföras enskilt av respektive fastighetsägare 
som har drabbats. 

- Avtalet med kommunen kan sägas upp (enligt gällande villkor) och föreningen har därmed möjlighet att 
anlita annan entreprenör, men Niclas och Veronica informerade om det kan vara strategiskt riktigt att 
behålla kommunen som leverantör inför den dag då de ska ta över vägansvaret och då bedöma vägarna 
enligt sina egna kvalitetskrav. 

- På fråga om ”dumpning” av sopsand vid vändplanen i Bergholm, informerade vägchef Veronica om att 
vi själva har bestämt att sand ska tippas i Bergholm för att materialet senare ska kunna återanvändas bla 
till gångstigarna i syfte att spara pengar. 

 
14. Beslut om arvoden för styrelsen och revisorerna. 
Styrelsen föreslog oförändrade arvoden, vilket antogs av årsmötet. 

 
15. Valberedningens förslag till styrelse. 
Niclas Norling (ordförande), Catharina Nilsson (ordinarie ledamot) och Stieg Liljegard (ordinarie ledamot) 
valdes förra året på två år och sitter kvar till 2011.  
I tur att avgå är Veronica Runing (ordinarie ledamot/vägchef), Susanne Fromm (ordinarie ledamot/kassör) samt 
suppleanterna Berit Nyberg, Sofia Larsson, och Karin Borgman.  
 
Valberedningen föreslog: 

- omval av Susanne Fromm, som ordinarie ledamot 
- nyval av Stefan Osmund, som ordinarie ledamot 
- omval av samtliga avgående suppleanter 

 
16. Val av styrelse 
Årsmötet beslutade, efter röstning, att välja enligt valberedningens förslag. 

 
17. Valberedningens förslag på revisorer. 
Ordinarie revisor Hans Caroll valdes förra året på två år och sitter kvar som ordinarie revisor till 2011. 
I tur att avgå är ordinarie revisor Lena Bourelius och revisorsuppleant Weronica Skantz. 
Valberedningen föreslog omval av ordinarie revisor Lena Bourelius och revisorsuppleant Weronica Skantz. 
 
18. Val av ordinarie revisor och revisorsuppleant. 
Årsmötet beslutade välja enligt valberedningens förslag. 
 
19. Valberedningens förslag på områdesbyfogde. 
Valberedningen föreslog omval av Curt Widlund. 
 
20. Val av områdesbyfogde. 
Årsmötet beslutade välja enligt valberedningens förslag. 
 



21. Val av valberedning. 
Årsmötet beslutade om nyval av Wilfred Nitchmann, Curt Widlund och Weronica Skantz. 
 
22. Områdesfrågor. 
Niclas informerade: 

- Uppslutningen på Raksta-dagen var inte den bästa, men en hel del arbete för att förbereda 
midsommarfirandet blev ändå utfört. Programmet för midsommarfirandet finns tillgängligt på 
hemsidan.  

- Vecka 26-27 kommer det att bli simskola vid badet, initierat av föreningen och arrangerat av Tyresö 
simsällskap. Simskolan är självfinansierad av deltagarna.  

- Det har placerats ut ett farthinder på Ullbergsvägen i höjd med Amerika-ängen, och ännu ett kommer att 
placeras ut.  

 
Mötets frågor och synpunkter: 

- På fråga om det planeras några nya investeringar kring badplatsen, informerade Niclas om att en ny 
badstege är på gång. Det framfördes önskemål om påfyllnad av sand vid badstranden, och frågan 
kommer att ses över av styrelsen snarast. 

- Önskemål framfördes om att programmet inför midsommarfirandet ska sättas upp vid kiosken, vilket 
utlovades av styrelsen. 

- Synpunkter framfördes om att underhåll av hemsidan måste förbättras. Det finns en ambition från 
styrelsens sida att, med rimlig arbetsinsats, hålla hemsidan bättre uppdaterad med aktuell information. 
För den som vill engagera sig och hjälpa till att förbättra inom lika områden finns det alltid utrymme, 
och möjlighet att anmäla intresse via hemsidan.  

- Det finns ingen information tillgänglig om eventuell kioskverksamhet i sommar. 
- Veronica informerade om status för kommunens arbete med DP7 – för ständigt aktuell information 

hänvisas till kommunens hemsida www.tyreso.se samt till www.dp7.se.  
- På fråga om hur man kan påverka att fler farthinder införskaffas, svarade Niclas att konkreta förslag om 

placering kan läggas fram till styrelsen för beredning. Åsikter framfördes att det utplacerade farthindret 
vid Ullbergsvägen är för lågt för att förhindra höga hastigheter, men röster höjdes även för att farthinder 
inte får vara utformade så att de utgör en skaderisk för fordon som passerar över i rimliga hastigheter. 

- Det framfördes klagomål på att 30-skyltarna vid Bergholmsvägen är för små och hastigheterna för höga. 
 
23. Mötets avslutande. 
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