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Protokoll fort vid RVF:s extra stämma lördagen den 17 september 2022 

1. Föreningens ordförande Carl Alströmer förklarar mötet öppnat klockan 10.00. 

2. Till mötesordförande väljs Olle Isaksson och till sekreterare Emma Rådlund. 

3. Dagordningen fastställs i enlighet med kallelsen till extra stämma. 

4. Mötet anses vara utlyst enligt stadgarna, då kallelse delades ut under tiden tisdag 30 augusti till 
torsdag 1 september till boende i området samt postades den tisdagen den 30 augusti till de 
som anmält rätt adress till styrelsen. 

5. Till justeringsmän väljs Markus Kinch och David Timner och till rösträknare väljs David Timner. 

6. Röstlängd (närvarolista) upprättas genom att en fastighetslista sänds runt bland 
stämmomedlemmarna. Röstlängden bestod av 34 röstberättigade personer. 

7. Frågan kring finansiering av vägombyggnad av Risets Alväg 

Föreningens ordförande föredrar baserat på utskickat material bakgrunden till varför stämman 
samlats och lägger till att styrelsen: 

Ämnar ta hjälp av en geotekniskt kunnig medlem som ska göra en undersökning av Risets 
Alväg. 
Planerar att ta in extern hjälp för projektering av vägen innan arbetet påbörjas 
För dialog med kommunen kring deras arbete med spontningen av vägen. 
Planerar att ta in offerter från flera markentreprenader för att konkurrensutsätta priset vi fått 
från Frentab. 

Det här förarbetet innebär att det kommer ta längre tid än planerat att påbörja åtgärderna. 

Det som behövs från stämman är ett beslut om att styrelsen har mandat för att gå vidare med 
underhållet av Risets Alväg, samt ta ett lån för att täcka kostnaderna för att utföra dessa 
åtgärder. 

Inkommande synpunkter från stämman: 

En medlem berättar att han kontaktat en konkurrent till Frentab och tillsammans 
inspekterat vägen och menar att bärigheten är god och potthålen skapats eftersom 
beläggningen är ålderstigen. Andra åtgärder än styrelsens förslag bör övervägas, såsom 
regelbunden kantskärning och dikesgrävning samt ny beläggning. Dessa arbeten bör 
sänka estimerat pris avsevärt. 

En annan medlem påpekade att vi behöver gå till botten med vad som är problemet med 
vägen innan vi kan ta in en offert. Annars blir priset inte rättvisande. Det är för tidigt att ta 
beslut kring eventuell finansiering. Frågan behöver utredas ordentligt innan man gör en 
åtgärd. 

Ytterligare en medlem menar att det är svårt att ta ställning till förslaget eftersom vi inte vet 
räntorna och undrar om styrelsen kan ta in en referensoffert från en annan bank. 

En deltagande medlem framförde att vi svårligen kan ta beslut då det beslutsunderlag som 
framförts är oklart. Vi vet i dagsläget inte vad som orsakat skadorna (kommunens 
utbyggnad av VA eller dåligt underhåll över tid) och tillägger att vi behöver ha en plan för 
hela området. 
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En annan medlem anser att vi behöver avvakta svar från kommunen kring deras eventuella 
åtgärder. 

En deltagare menar att vi visst skall åtgärda vägen, men vi behöver utreda vem som ska 
~etala vad och lägger till att frågan om fastigheternas andelstal också behöver ses över? 
Ar det korrekt att Risets Alväg tillhör Riset? Har förutsättningarna ändrats i samband med 
nya detaljplaner? Detta menar deltagaren också behöver utredas. 

Flera medlemmar samlar sig kring att det skulle vara bättre om styrelsen tar tillbaka 
förslaget, ser över de olika delarna och kommer med ett nytt förslag när mer information 
finns att tillgå. 

Stämmobeslut 

Mötesordföranden drar ett streck i debatten och kallar till votering som utfaller i att styrelsens 
förslag till åtgärd och finansiering avslogs. 

Förslag som antas är att styrelsen skall ta fram ett bättre beslutsunderlag innehållande: 

Tydlighet kring kommunens ansvar längs Karbovägen 
Frentabs ansvar kring den ökade belastningen på vägen under arbetet med område B 
Säkerställande av andelsfördelningen 
En tydligare problem- och lösningsbeskrivning kring hur vägen bör åtgärdas 

8. Tid och plats för protokolljustering beslutas genom diskussion mellan sekreteraren, 
mötesordföranden och justeringsmännen under kommande vecka. 

9. Mötesordföranden påpekar att frågorna kring våra vägar är komplicerade och framför ett tack till 
alla engagerade deltagare samt styrelsen för det arbete som läggs ner. 

1 o. Mötesordföranden förklarar extrastämman avslutad klockan 10.55. 

Vid protokollet: Mötets ordförande: 

Emma Rådlund Olle Isaksson 

J teras: Justeras: 

Markus Kinch David Timner 

Saltsjö-Boo den 70 september 2022 


