
PROTOKOLL 

fört vid bystämma för Mädans byamän den 20 juli 2010. 
 
Närvarande: Kerstin Fagerström, Ove Nordin, Gun Söderberg, Tommy Sjölund, Lars 
Nilsson, Lars-Erik Mehlin, Einar Pálsson, Arne Sundström (t o m § 3), Sture Norberg, 
Jan Sundquist, Kent Gradin och Dick Wedin. 
 
§ 1. Arne hälsade välkommen och öppnade stämman. 
 
§ 2. Kallelsen och dagordningen godkändes. 
 
§ 3. Tommy Sjölund valdes till att leda mötet. 
 
§ 4. Dick utsågs till att skriva med Lars och Jan som justerare. 
 
§ 5. Verksamhetsberättelsen godkändes (Bilaga 1). 
 
§ 6. Kassören Einar redogjorde för gjorda transaktioner under året. Vi har för 

närvarande drygt 800 kr i kassan. 
 
§ 7. Interimsstyrelsen beviljades ansvarfrihet. 

 
§ 8. Beslöts att föreningens namn skulle vara: 

Samfällighetsföreningen Mädans byamän. 
 
§ 9. Eftersom vi inte var helt överens om vissa skrivningar i stadgarna beslöt vi att 

tills vidare uppskjuta beslutet om att bilda förening. För att utreda frågor kring de 
gamla samfällda vägnätet i byn fick den nya interimsstyrelsen i uppdrag att 
bjuda in en kunnig Lantmätare, som vid en träff i byn kunde redogöra för 
frågeställningar kring detta. 

 
§ 10. Till sammankallande i interimsstyrelsen återvaldes Arne. 

 
§ 11. Dick och Einar ingår som ordinarie i styrelsen med Lars som ersättare 

 
§ 12. Henrik Sundström och Sture Norberg valdes som revisorer med Tommy som 

ersättare. 
 

§ 13. Det samfällda fisket i Vågsfjärden diskuterades. LRF kommer att kalla alla 
markägare runt sjön till möte i Kusthallen den 17 augusti klockan 18. 
 

§ 14. Efter förfrågan från Mädans byamän om användandet av Ryvägen hade Ry 
Vägförening avgivit bifogade (Bilaga 2) positiva svar. 
 

§ 15. Beslöts att kassören Einar Pálsson och Arne Sundström tecknar föreningens 
firma varför sig. 
 

§ 16. Eftersom några medlemmar redan hade tagit ut sin andel från försäljningen av 
skog till Holmen så uppmanades vi andra att göra på samma sätt. Genom, att 
ringa till Holmens skog (telefonnummer 0660-754 00) och be att få prata med 



Margaretha Så kan den saken ordnas. Det är bara att uppge namn och 
fastighetsnummer. 
 

§ 17. De pengar vi har hos SCA, ca 45.000 kronor bestämde vi enhälligt att ha kvar 
på konto hos dem tills vidare. Kassören fick i uppdrag att redan nu ta ut 8.000 kr 
för att fylla på vår skrala kassa för framtida gemensamma behov. 
 

§ 18. Stämman beslöt vidare att avvakta plantering av de allmänningar vi huggit. 
Detta för att avvakta, och av oss godkända, Byföreningens planer, på att ev. 
anordna bilparkering och någon form av mindre ”dansbana” där. 
 

§ 19. Diskuterades vår gemensamma väg över Einar Pálssons gård och de, i våra 
ögon, skador som uppkommit på den efter de timmertransporter som där skett 
föregående vinter av Holmen skog. Byamännen var helt överens om, inte minst 
utifrån det kontrakts som upprättats, att Holmen Skog skulle svara för dessa 
skador. 
Stämman beslöt därför att tillskriva Holmen Skog och kräva en inspektion på 
platsen i syfte att reglera de skador som uppstått. Vid en sådan inspektion var 
Jan Sundquist, George Hanell och Sture Norberg villiga att medverka 
tillsammans med Einar Pálsson. Dick Wedin fick i uppdrag att skriva ett brev till 
Holmen undertecknat av samtliga byamän. Detta beslut var enhälligt. 
 

§ 20. Eftersom inga fler frågor fanns att diskutera, tackade Tommy för aktivt 
deltagande och avslutade den givande stämman. 

 
 
Mädan 2010-07-20 
 
 
Vid protokollet  Justeras: 
 
 
 
 __________________________________   _______________________________  
 Dick Wedin  Lars Nilsson 
 
 
 
 __________________________________   _______________________________  
 Tommy Sjölund, mötesordförande  Jan Sundquist 


