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Extra Årsmöte Hedens Byalag 2019-05-05 

Plats: Hedens bystuga kl. 16.00 

 

Vid extra årsmötet diskuterades följande punkter. 

1. Mötets öppnande och fastställning av dagordning 

Dagordningen godkändes utan ändring. 

 

2. Fråga om stämmans behöriga utlysande 

Stämman ansåg att årsmötet var behörigt utlyst. 

 

3. Val av ordförande och sekreterare vid stämman, samt två justeringsmän 

att justera dagens protokoll 

Till mötets ordförande valdes Roger Åström och till sekreterare Björn Quickers. Till 

justeringsmän valdes Per–Olof Brasar och Mats Nobelius. 

 

4. Framtida skötsel av byvägarna 

Eftersom kommunen inte vill ha ansvaret för byvägarna längre kommer det att 

behöva bildas en vägförening som tar ut avgift av fastighetsägarna. Medlemmar i 

vägföreningen kommer att bli de som har nytta av vägen. Ett nytt förslag till upplägg 

har kommit från Styrsjöbo. Kommunen kommer att ta ett beslut angående byvägarna 

innan sommaren. Innan dess måste alla byar i Leksands kommun lämna ett besked 

om hur man ställer sig till förslagen. 

Kent Fisk berättade om de två alternativ som byn har att välja mellan för den 

framtida skötseln av byvägarna. Det första alternativet är att det sker en 

Lantmäteriförrättning och att alla fastigheter som har nytta av vägen får betala till 

den vägförening som måste bildas. Skyldighet att betala följer med fastigheten och 

ingen kan neka att betala. 
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Det andra alternativet är att man skriver ett civilrättsligt avtal med alla enskilda 

fastighetsägare och att alla betalar en fast avgift. Avtal måste förnyas vid ägarbyten 

av fastigheter och ingen kan tvingas att skriva på avtal. 

Stämman beslutade att gå på det första alternativet med Lantmäteriförrättning. 

 

5. Diskussion om byvattnet. 

En diskussion om den kommande anslutningen till kommunalt VA hölls. Direkt efter 

årsmötet kommer en leverantör av minireningsverk att presentera sina produkter. 

 

6. Övriga frågor. 

Inköp av hjärtstartare. 

Ett förslag har kommit om inköp av en hjärtstartare att placera i bystugan. Stämman 

godkände inköpet av en hjärtstartare. 

 

7. Mötets avslutande. 

Mötets ordförande Roger Åström förklarade mötet avslutat. 

 

Skrivet av sekreterare    Ordförande 

 

Björn Quickers      Roger Åström 

Datum      Datum 

 

 

Justerare       Justerare 

 

Per Olof Brasar     Mats Nobelius 

Datum      Datum 


