
 

 

Wästernäs byamän 
Styrelsemöte onsdagen den 11 september 2019 
 
Närvarande: Thord Söderman, Kerstin Mundt-Petersen, Mats Hoflund, Lars Eriksson, 
Lars Stridh och Anna D Sjöqvist 
 
Plats: väntsalen vid ångbåtsbryggan 
Fika: Mats ordnat kaffe & te med bröd 
 
 

1. Thord Söderman öppnade mötet.  
 

2. Thord Söderman valdes till ordförande. 
 

3. Anna D Sjöqvist valdes till sekreterare. 
 

4. Mats Hoflund valdes till justeringsman. 
 

5. Föregående möte: 
 

a) Kontakt Trafikverket. Thord Söderman har varit i kontakt med Trafikverket och 
anmält ny vägfogde. 

 
b) Avtal med Uppnäs. Thord Söderman har inte haft kontakt med representant 

för Uppnäs tomtområde. Mötet beslutade att Mats Hoflund och Lars Stridh tar 
kontakt med ordförande för Uppnäs tomtområde, Paul Uhlander. Det gäller att 
få fram ett avtal med Uppnäs, underskrivet av både Uppnäs och Wästernäs 
byamän angående avgiften Uppnäsborna ska betala för nyttjande av vår väg. 
De bör betala samma vägavgift som vi Västernäsbor. Vid behov föreslås att 
Mats och Lars tar hjälp av Inger Asker.  
 

c) IP Only/fiber. Lars Eriksson och Thord Söderman har varit i kontakt med IP 
Only, som har åtgärdat de markskador tidigare entreprenörer åsamkat på byns 
gemensamma ytor. Enligt uppgift (IP Only/Lars Stridh) är det tänkt att  
fibernätet ska fungera till nyår. 
 

d) Momsredovisning/revisorernas godkännande att redovisa de nya boksluten för 
2017 och 2018 på nästa årsmöte för att erhålla ansvarsfrihet för 2018 års 
bokslut. Kerstin Munth-Petersen har fått revisorernas godkännande. 
 

 
6. Övriga frågor.  

 
a) Ekonomi. Kerstin Munth-Petersen redovisade intäkter SEK 173.546, utgifter 

SEK 143.014 och saldo SEK 184.031. Lånet för bryggan är betalt.  
 

b) Belysningen. Byns alla lampor är utbytta. Stort tack till Lars Eriksson och 
Johan Eriksson för detta!  
 



 

 

c) Grannsamverkan. Fråga om grannsamverkan fortfarande är igång. Mats 
Hoflund har kontaktat representant för polisen, Annika Eriksson, och har bett 
henne maila honom om det kommer info, som angår oss bybor. I så fall mailar 
Mats alla på maillistan och anslår på byns anslagstavla.  Detta bland annat 
med anledning av de båtmotorstölder som nyligen ägt rum i byn.  
 

 
d) Stadgeändring. Byns stadgar behöver ändras då Uppnäs inte längre önskar 

vara medlemmar i föreningen. Ändringen måste förberedas och presenteras i 
tid före årsmötet lördagen den 11 januari. Mats Hoflund har sedan förra året 
ett förslag, som han reviderar och skickar till samtliga styrelsemedlemmar. 
Viktigt att alla svarar Mats och tycker till om förslaget.  

 
7. Nästa möte hålls onsdagen den 8 januari klockan 19:00  hemma hos Thord 

Söderman i nya huset i Östernäs.  
 

8. Thord Söderman avslutade mötet. Tack, Mats för gott fika!   
 

 
 
Vid pennan/datorn   Justeras 
 
 
 
 
 
Anna D Sjöqvist   Mats Hoflund 

 
 
 
 
 

 


