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Pixbo Vägförening 
c/o Sven-Ingwar Winberg
Herrgårdsvägen 16, 435 43 Pixbo

 
 
 

KALLELSE TILL PIXBO VÄGFÖRENINGS ORDINARIE FÖRENINGSSTÄMMA

Samtliga medlemmar i Pixbo Vägförening kallas härmed till ordinarie föreningsstämma. 

Tid:  19 Mars 2018  klockan 19.00 

Plats: Matsalen Vällsjöskolan, Pixbo

Kompletta årsmöteshandlingar, med undantag av debiteringslängd, finner ni på föreningens hemsida www.pixbo-vf.se
senast 2018-03-05. 
Årsmöteshandlingarna inkl debiteringslängd finns även hos föreningens sekreterare, Thomas Elebring, Heymans väg 4 B,
tel 0706 439910 för granskning från och med 2018-03-05. 

Styrelsen vill påminna om att det är viktigt att eventuella delägare, som inte kommer att närvara, lämnar fullmakt till den
som kommer att företräda fastigheten. Fullmaktsblankett finns upplagd på hemsidan och bifogas även med denna kallelse. 

På omstående sida återfinns dagordningen. Under övriga frågor vill styrelsen återigen diskutera hur trafiksäkerheten kan
höjas på våra vägar, ex vis hur vi kan få alla att hålla låg hastighet(max 30 km/tim)

Slitageavgift kan debiteras efter tunga/omfattande transporter till/från fastighet. Undvik onödiga kostnader - följ
anvisningar på föreningens hemsida www.pixbo-vf.se.

Styrelsens sammansättning finns på www.pixbo-vf.se/styrelse 

Varmt välkomna till årets stämma!
Pixbo 2018-01-30

Styrelsen Pixbo Vägförening
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
VI I STYRELSEN VILL ÅTERIGEN VÄDJA TILL ER ATT HJÄLPA TILL MED NEDANSTÅENDE PUNKTER  (
DET  FINNS SÄKERT FLER) 
Vägföreningen tillhör oss alla och vi har ansvar för våra vägar även om styrelsen har ett samordnande ansvar.
1. Håll hastighetsbegränsningarna och tveka inte att säga till. Du som blir tillsagd ta detta på rätt sätt. Det  viktigaste är att
det inte sker några olyckor.
2. Om du ser att det inte rinner ned vatten i någon brunn p.g.a. att det ligger skräp i vägen.  Ta bort skräpet. Det tar inte så
lång tid.

3. Om det rinner vatten från din tomt ned på vägen så är fastighetsägaren skyldig att avleda detta så det inte hamnar på
väg/gångbanan.

4. Det går inte att undvika att träd och buskar växer upp. Se till att de inte skymmer sikten utan klipp dessa så att det,
speciellt i vägkorsningarna, går att se om det dyker upp något hinder. Det kan t.ex. vara ett barn på cykel. Googla på:
Härryda Häckar och buskage så kommer du till kommunens hemsida och vilka krav som
finns. Föreningen har ansvar för att vägbanan är fri från nedhängande grenar och kan vid behov komma att utföra rensning
med maskinell utrustning, typ slaghack. Vill du ha ett snyggt resultat så håller du efter själv.

5.Har Du synpunkter på plogning och halkbekämpning så kommer det att finnas information på hemsidan,
i god tid innan nästa vintersäsong tar sin början, där det står vem Du skall kontakta.  



PIXBO VÄGFÖRENINGS ORDINARIE FÖRENINGSSTÄMMA 19 MARS 2018 

Tid: Klockan 19.00 
 
Plats: Matsalen Vällsjöskolan, Pixbo.

Närvarolista  upprättas.                               Antal fullmakter:

Dagordning 

1.  Stämmans öppnande 

2.  Val av ordförande för stämman

3.  Val av sekreterare för stämman

4.  Godkännande av dagordning

5.  Val av två justerare tillika rösträknare samt fastställande av röstlängd

6.  Fråga om kallelse till föreningsstämman har skett enligt stadgarna

7.  Styrelsens och revisorernas berättelser  
     
8.  Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen

     a. fastställande av resultat- och balansräkning

     b. fastställande av disponering av resultatet

     c. fråga om ansvarsfrihet

9.  Framställningar från styrelsen eller motioner från medlemmarna
     1) Styrelsens förslag till åtgärder på vägarna:
         a. Ansöka om bidrag till avbärarräcke Fasanstigen.  
         b. Beläggning av Heymans väg
     2) Motion gällande förslag till ändring av stadgarna                                  bilaga 1

10. Ersättning till styrelsen och revisorerna  

11. a. Styrelsens förslag till utgifts- och inkomststat samt presentation av debiteringslängd  

      b. Fastställande av utgifts- och inkomststat samt utdebitering och sista betalningsdag 
                                                
12. a. Val av styrelseledamöter på två år

      b. Val av styrelseordförande på ett år

      c. Val av styrelsesuppleanter på ett år

13. Val av revisorer och revisorsuppleanter

14. Beslut om firmatecknare

15. Val av valberedning

16. Övriga frågor

17. Meddelande av plats där stämmoprotokollet skall hållas tillgängligt för medlemmarna.

18. Stämmans avslutning
  Styrelsen Pixbo Vägförening
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Pixbo Vägförenings verksamhetsberättelse för år 2017 

Styrelsen vill härmed lämna följande berättelse över verksamhetsåret 2017. 

Styrelsearbetet i styrelsen har fungerat mycket bra. Samarbetet med kommunens 

tjänstemän har varit gott. Samarbetet med Lämminkeinen som utfört årets arbeten har 

varit mycket bra. Utfört arbete är vi hittills nöjda med.  

Styrelsens sammansättning efter föreningsstämman 2017: Sven-Ingwar Winberg 
ordförande, Thomas Elebring sekreterare, Karin Nilsson kassör, Inga-Lena Persson 
ledamot, Rune Engström ledamot, Jesper Åvall, suppleant och adjungerade ledamöter och 
konsulter har varit Stig Adamsson och Anders Huvstig som har bistått med besiktningar, 
expertis och praktisk hjälp. 
 

Vi är medlemmar i Riksföreningen för Enskilda Vägar. 

Styrelsen har haft 4 protokollförda möten (31/1 med den tidigare styrelsen för att  
förbereda årsmötet, konstituerande möte 15/3, 12/6 och 23/10) 
Vi har liksom tidigare haft en livlig kontakt under året via e-post. Detta för att snabba upp 
besluten. 
Vi har haft ett möte om samarbetet mellan Vägförening och kommun tillsammans med 
Mölnlycke Vägförening. Dessutom möte mellan tjänstemän från kommunen och några av 
Vägföreningens styrelseledamöter om våra vägar. Dessa möten har varit på plats i Pixbo. 
Bl.a. försökte vi bringa klarhet om vem som ansvarar för ”stickvägen” ned till Kullavägen 
12 B. Något resultat blev det inte här. 
 

Under 2017 har följande arbeten gjorts: 

Ansökningar: 

Ansökt om bidrag för att anlägga: 
1. Staket vid Fasanstigen 
2. Ett farthinder på Kullavägen vid nummer 4A 
3. Ett dräneringsrör vid Kullavägen mellan 12A och 14 som går vidare ned mot 

Heymans väg.  
4. Dränering för att avleda vatten som kommer till Kullavägen längst upp från  

skogen som är kommunens mark 
 

Resultat av ansökan: Till dräneringen längst uppe på Kullavägen beviljades ett bidrag på 
på 70 313 kr. (75% av 93 750kr) 
 

Verklig kostnad: Den entreprenör som fick utföra arbetet blev Lämminkeinen. Verklig 
kostnad blev 49 897 kr. Bidragets storlek blev 37 423kr. 
I samband med detta har vi slutit ett avtal att Kullavägen hålls öppen längst upp för allmän 
trafik på vår del av vägen t.o.m. utgången av år 2022. 
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Eftersom arbetet blev så mycket billigare än beräknat ställde kommunen välvilligt upp med 
att bidraga med 75% av kostnaden för dräneringsröret ned mot Kullavägen 12 B. 
Kostnad: 20 890kr och bidrag 15 667 kr. 
 

 
Utförda arbeten utan bidrag från kommunen: 
Asfaltering av Nedre Sågvägen och resterande del av Kullavägen med tillhörande justering 
av vissa delar av vägarna. (Tanken var att Heymans väg skulle asfalteras under 2017. 
Eftersom bygget längst in inte var klart och det fortfarande förekom tunga transporter 
beslöts att ändra ordningen i underhållsplanen så att Kullavägen asfalterades under 2017 
och Heymans väg asfalteras under 2018.) 
Dikesrensning av Ängsvägen och Nedre Sågvägen. Sugning av dagvattenbrunnar. Anlagt 
”avrinningscigarrer” vid Kullavägen 16 och längst in på Kullastigen.  
Sedvanliga småreparationer av våra vägar.  
Styrelsemedlemmarna har själva sopat och röjt vissa delar av våra vägar. 
 
Fibernedläggning: 
Två fastigheter, en på Kullavägen och en på Heymans väg, har kopplat in fiber. I samband 
med detta skrevs kontrakt med Eltel för att de skulle kunna gräva i våra vägar. 
Vägföreningen debiterade enligt gängse taxa 2 060 kr för kontraktskrivning och besiktning. 
 
Snöröjning och halkbekämpning: 
Av praktiska skäl har Pixbo Vägförening ett hängavtal av Mölnlycke kommuns avtal 
Totalt uppgick kostnaderna för snöröjning under 2017 till 43 454 kr. Än så länge sker 
klagomål på snöröjning via kommunens tel. 031 724 62 05.  
Vi har liksom tidigare inte varit nöjda med halkbekämpningen i vinter. Framför allt har 
utkallandet som sköts av kommunen inte gjorts i tid. SMHI:s prognoser har inte tagits 
på allvar och att Pixbo ligger mycket högre geografiskt än Mölnlycke har hittills inte tagits 
på allvar heller. Detta har vi påtalat till ansvariga på kommunen vid ett flertal tillfällen. Vi 
får därför nu även själva kalla ut vinterväghållningen. Ett möte är begärt och kommer att 
vara den 30 januari 2018. 
Ordförande som sköter kontakten mellan entreprenör och vägförening har haft ett antal 
samtal och även varit ute på plats för att klarlägga vissa problem. 
 
 

Vi kommer att fortsätta arbeta för att kommunens övertagande av våra vägar sker till så 
låg kostnad för vägföreningens medlemmar som möjligt helst 0 kr. Detta innebär att 
försöka förbättra våra vägar efter samråd med kommunen för att kunna erhålla så mycket 
bidrag från kommunen för åtgärderna som möjligt.   
 

Under 2018 kommer vi att fortsätta med beläggningsarbeten på våra vägar. I första hand 
planeras Heymans väg. Beläggningsarbeten på övriga vägar kommer sedan att ske under 
kommande år allt eftersom pengarna räcker.  
 

Dessutom kommer normalt underhåll att ske av vägarna typ försegling av sprickor och 
andra reparationer som ryms inom budget. 
 

Översyn av föreningens vägar görs regelbundet och speciellt innan varje styrelsemöte.  
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Ordinarie föreningsstämma som hölls 2017-03-15 beslutade att behålla utdebiteringen på 
samma nivå som för 2016 d.v.s. 1 800 kr per andel. Årets resultat hamnade på – 41 213 kr 
som minskat det egna kapitalet. I enlighet med stadgarna har styrelsen även avsatt 10 000 
kr till underhållsfonden inför kommande år som då uppgår till 50 000 kr. Totalt 
eget kapital (inklusive underhållsfonden) uppgick vid årsskiftet till 305 598 kr. De likvida 
medlen uppgick vid årsskiftet till 346 636 kr. 
 

Resultatet av föreningens verksamhet samt ställning vid verksamhetsårets slut framgår av 
efterföljande resultat- och balansräkningar. 
 

Pixbo Vägförenings styrelse 
Januari 2018 
 

…………………………………. …………………………………. 
Sven-Ingwar Winberg ordf. Karin Nilsson kassör  
 
 

…………………………………. ………………………………….. 
Thomas Elebring sekreterare          Inga-Lena Persson ledamot 
 
 

…………………………………. …………………………………. 
Rune Engström ledamot               Jesper Åvall suppleant 
 
 
  
 

 

 



Pixbo vägförening 2017-12-31

Organisationsnummer 852000-3123

Utfall Budget Utfall

2016-01-01 2017-01-01 2017-01-01

Resultaträkning Not 2016-12-31 2017-12-31 2017-12-31

Intäkter   

Medlemsavgifter 353 160 352 800 352 980

Övriga intäkter 38 625 164 250 55 150

Ianspråktagande av underhållsfond/eget kapital 0 125 000 0
Summa intäkter: 391 785 642 050 408 130

Kostnader

Sommarunderhåll/beläggningsarbeten -275 688 -435 000 -322 195  

Vinterunderhåll (plogning o halkbekämpning)* -33 373 -100 000 -43 454

Styrelsearvoden -39 976 -50 000 -42 471

Revisorsarvoden 1 -1 998 -1 998 -1 998

Timarvoden/konsulter 2 -8 724 -20 000 -11 880

Sociala avgifter -11 235 -15 000 -12 155

Övriga omkostnader 3 -4 702 -10 000 -5 191
Summa kostnader: -375 696 -631 998 -439 344

Finansiella poster

Finansiella intäkter 8 0 1

Finansiella kostnader 0 0 0

Avsättning underhållsfond -10 000 -10 000 -10 000
Summa finansiella poster: -9 992 -10 000 -9999

Årets resultat: 6 098 52 -41 213

Balansräkning 2016-12-31 2017-12-31

Tillgångar

Omsättningstillgångar

Interimsfordringar 0 2 060

Skattekonto 1 039 1 040

Bank 372 454 346 637

Summa tillgångar: 373 493 349 737

Eget kapital

Underhållsfond -40 000 -50 000

Balanserad behållning -296 812 -255 599

Summa eget kapital: -336 812 -305 599

Skulder

Interimsskulder -9 507 -13 991

Personalens källskatt -15 939 -17 992

Upplupna sociala avgifter -11 235 -12 155

Summa skulder: -36 681 -44 138

Summa eget kapital och skulder: -373 493 -349 737



Not

1. Revisorsarvoden

Avseende 2017 1 998

Summa: 1 998

2. Timarvoden/konsulter

Timarvoden 11 593

Bilersättning 287

11 880

3. Övriga omkostnader

Hemsida och övriga datakostnader 1 755

Utskick 741

Avgift Riksförbundet Enskilda Vägar, REV 1 095

Bankkostnader 762

Hyra lokal för årsmöte 200

Kontorsmaterial 638

Summa: 5 191
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Pixbo Vägförening 
 

STADGAR 

Sammanträdesdatum 2018-03-XX 

 

Stadgar för samfällighetsförening, bildad enligt lagen (1973:1 150) om förvaltning av 

samfälligheter. Lagens bestämmelser skall gälla i den mån inte annat framgår av dessa 

stadgar. 

 

1 FIRMA Föreningens firma är Mölnlycke Vägförening 

 

2 SAMFÄLLIGHETER 

 

Föreningen förvaltar vägar inom ett område benämnt GA 8 i 

Mölnlycke samhälle, Härryda Kommun, allt i den omfattning 

som fastställs av Länsstyrelsen eller Lantmäterimyndigheten 

genomförda förrättningar. 

 

3 GRUNDERNA FÖR 

FÖRVALTNING 

Samfälligheten skall förvaltas enligt bestämmelserna i 

anläggningslagen och lagen om förvaltning av samfälligheter. 

Styrelsen äger rätt att träffa överenskommelser och företräda 

medlemmarna vad avser intagning av nya vägar och nya 

medlemmar samt att förändra andelstal för enstaka 

fastigheter, enligt de riktlinjer som anges i gällande 

förrättningsutlåtande. 

 

4 MEDLEM Medlem i föreningen är ägare till fastighet eller därmed 

jämställd egendom, som har del i samfällighet upptagen 

under § 2. 

Styrelsen föreslår andelstal, som fastställs vid särskild 

förrättning. 

 

5 STYRELSE 

säte, 

sammansättning 

För föreningen skall det finnas en styrelse med säte i Pixbo, 

Härryda kommun. 

Styrelsen skall bestå av högst 5 och som minst 3 ledamöter 

samt högst 3 suppleanter. 

 

6 STYRELSE 

val 

Styrelsen väljs vid ordinarie föreningsstämma. 

Mandattiden för ledamot och suppleant är 2 år. 

Första gången val äger rum skall 2 ledamöter och en 

suppleant väljas på endast ett år. 

Stämman utser ordförande bland styrelsens ledamöter. I 

övrigt konstituerar styrelsen sig själv. 

 

  

adm
Textruta
Bilaga 1
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7 STYRELSE 

kallelse till, 

sammanträde, 

föredragningslista 

 

Kallelse till styrelsesammanträde, vilken skall innehålla 

uppgift om förekommande ärenden skall tillställas 

ledamöterna minst 8 dagar före sammanträdet. Suppleanterna 

skall inom samma tid tillställas underrättelse om 

sammanträdet och förekommande ärenden. Ledamot, som är 

förhindrad att närvara, skall genast meddela detta till 

ordföranden som (har att omedelbart) kallar in suppleant i 

ledamots ställe. Suppleant som ej tjänstgör i ledamots ställe 

har rätt att närvara vid sammanträdet men har ej rösträtt. 

 

8 STYRELSE 

beslutsförhet, 

protokoll 

Styrelsen är beslutför när kallelse har skett i behörig ordning 

och minst halva antalet styrelseledamöter är närvarande. Utan 

hinder härav skall styrelsesammanträde anses behörigen 

utlyst om samtliga ordinarie ledamöter infunnit sig till 

sammanträdet. Som styrelsens beslut gäller den mening om 

vilken de flesta röstande förenar sig. 

Vid lika röstetal avgörs personval genom lottning. 

Vid lika röstetal i andra frågor gäller den mening som 

biträdes av ordföranden. 

Utan att ha angivits i kallelsen får ärende avgöras om minst 

två tredjedelar av styrelseledamöterna är närvarande och ense 

om beslutet. 

Fråga får utan hinder av bestämmelserna i första stycket 

avgöras utan kallelse om samtliga ordinarie ledamöter är 

närvarande och ense om beslutet. 

Den som deltagit i avgörandet av ärende äger anföra 

reservation mot beslutet. Sådan reservation skall anmälas 

före sammanträdets slut. 

Över ärenden i vilka styrelsen fattat beslut skall föras 

protokoll som upptar datum, deltagande ledamöter och 

suppleanter, kort beskrivning av ärendet, styrelsens beslut 

anförda reservationer. Protokollet skall justeras av 

ordföranden eller annan ledamot, som vid förfall för 

ordföranden lett sammanträdet. 

 

9 STYRELSE Styrelsen skall 

1. förvalta samfälligheten och föreningens tillgångar, 

2. föra redovisning över föreningens räkenskaper, 

3. föra förteckning över delägande fastigheter, deras andelstal 

och ägare, 

4. årligen till stämman avge förvaltningsberättelse över 

föreningens verksamhet och ekonomi, 

5. om förvaltningen omfattar fler samfälligheter eller annars 

är uppdelad på olika verksamhetsgrenar och medlemmarnas 

andelar inte är lika stora i alla verksamgrenarna, föra särskild 

redovisning för varje sådan gren, 

6. i övrigt fullgöra vad lagen föreskriver om styrelsens 

handhavande av föreningens angelägenheter. 
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REVISION För granskning av styrelsens förvaltning skall medlemmarna 

på ordinarie föreningsstämma utse 2 revisorer och 2 

suppleanter. Mandattiden är 2 år. Första gången val äger rum 

skall dock en revisor och en suppleant väljas på 1 år. 

Revisionsberättelse skall överlämnas till styrelsen senast 3 

veckor före ordinarie stämma. 

 

11 RÄKENSKAPS- 

PERIOD 

Föreningens räkenskapsperiod omfattar tiden 1 januari - 31 

december. 

 

12 UNDERHÅLLS- 

OCH FÖRNYELSE- 

FOND 

Fondens ändamål är dels att skapa kapital för större 

underhålls- och reparationsarbeten. 

Avsättning till fonden skall årligen vara minst 10 000 kr. 

Avsättning beslutas vid ordinarie stämma. 

 

13 FÖRENINGS- 

STÄMMA 

Ordinarie stämma skall årligen hållas under mars månad på 

tid och plats som styrelsen bestämmer. 

Styrelsen kan när den finner det erforderligt utlysa extra 

stämma. I fråga om medlemmars rätt att begära att extra 

stämma utlyses gäller 47 § 3 st Lagen om förvaltning av 

samfälligheter. 

Om stämma skall godkänna uttaxering skall styrelsen bereda 

medlemmarna tillfälle att från det kallelseåtgärd vidtagits ta 

del av debiteringslängd, utvisande det belopp som skall 

uttaxeras, vad som belöper på varje medlem och när 

betalning skall ske. Före ordinarie stämma skall dessutom 

förvaltningsberättelse och revisionsberättelse för den 

avslutade räkenskapsperioden samt (utgifts- och inkomststat) 

resultat- och balansräkning finnas tillgänglig för granskning 

under samma tid. 

 

14 KALLELSE TILL 

STÄMMA 

Kallelse till stämma och andra meddelande skall utfärdas av 

styrelsen och ske per post till fastighetens adress. Har 

fastighetsägaren till styrelsen senast vid utgången av det 

senaste räkenskapsåret anmält att föreningens försändelser 

skall skickas till annan adress, skall kallelse istället skickas 

till den(na) nya adressen. Adressen kan vara antingen en 

postadress eller en e-mejladress. 

Kallelseåtgärd skall vidtas senast 14 dagar före 

sammanträdet. 

I kallelsen skall anges tid och plats för stämman, vilka 

ärenden som skall förekomma på stämman och lämnas 

uppgift om plats där § 13 angivna handlingar finns 

tillgängliga. 
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15 MOTIONER Medlem kan genom motion väcka förslag rörande 

föreningens verksamhet. Motion, som skall behandlas på 

ordinarie stämma, skall vara styrelsen tillhanda senast under 

december månad. 

Styrelsen skall bereda avgivna motioner och hålla dem 

tillgängliga för medlemmarna tillsammans med 

förvaltningsberättelsen. 

 

(16 DAGORDNING 

VID STÄMMA 

Vid ordinarie stämma skall följande ärenden behandlas: 

1 val av ordförande för stämman 

2 val av sekreterare för stämman 

3 val av två justeringsmän 

4 styrelsens och revisorernas berättelser 

5 ansvarsfrihet för styrelsen 

6 framställningar från styrelsen eller motioner från 

medlemmarna 

7 ersättning till styrelsen och revisorerna 

8 styrelsens förslag till utgifts- och inkomststat samt 

debiteringslängd 

9 val av styrelse och styrelseordförande 

10 val av revisorer 

11 fråga om val av valberedning 

12 övriga frågor 

13 meddelande av plats där stämmoprotokollet hålles 

tillgängligt. 

Vid extrastämma skall behandlas ärenden under punkt 

1,2,3,6 och 13.) 
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16 DAGORDNING 

VID STÄMMA 

1. Öppnande av stämman 

2. Val av ordförande för stämman 

3. Val av sekreterare för stämman 

4. Val av två justeringspersoner/rösträknare som tillsammans 

med årsmötesordförande justerar protokollet 

5. Fastställande av röstlängd 

6. Fråga om stämman är behörigen utlyst 

7. Styrelsens verksamhetsberättelse och resultat- och 

balansräkning. 

8. Revisorernas berättelse 

9. Fastställande och ansvarsfrihet 

a fastställande av resultat- och balansräkning 

b fastställande av disponering av resultatet 

c fråga om ansvarsfrihet 

10. Förslag från styrelsen 

11. Motioner från medlemmar 

12. Beslut budget och avgift 

a budget 

b avgift per andel enligt förelagd debiteringslängd 

13. Ersättningar till styrelsen och revisorerna 

14. Val av styrelse och styrelseordförande 

a ledamot 2 år 

b suppleant 2 år 

c ordförande 1 år 

15. Val av revisorer 

a revisor 2 år 

b suppleant 2 år 

16. Val av valberedning 

17. Övriga frågor 

18. Meddelande av plats där protokollet är tillgängligt 

19. Avslutning av stämman 

 

Vid extrastämma skall ärende under 1, 2, 3 och 13 alltid behandlas. 

I övrigt beror det på ärendets art. 

 

17 DISPOSITION AV 

AVKASTNING 

I det fall stämman beslutar om att fördela uppkommet 

överskott skall detta ske efter medlemmarnas andelar i 

samfälligheten. 

 

18 STÄMMOBESLUT Beslut fattas med acklamation om inte omröstning begärs. 

Ifråga om omröstning mm gäller 41, 47 - 52 § Lagen om 

förvaltning av samfälligheter. 

När omröstning företas skall till protokollet antecknas de 

omständigheter angående rösträtt, andelstal, ombud mm som 

har betydelse för bedömandet av röstresultatet. Val skall ske 

med slutna sedlar om någon begär det. 

 

19 19 FLERA VERK-

SAMHETSGRENAR 

Skall omröstning ske i fråga som berör flera 

verksamhetsgrenar gemensamt har vid tillämpning av 

huvudtalsmetoden varje medlem en röst även om han har del 

i flera verksamhetsgrenar. 

Vid tillämpning av andelstalsmetoden skall i motsvarande 

fall varje medlems röstetal framräknas på följande sätt. Först 
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reduceras medlemmens röstetal inom varje verksamhetsgren 

i förhållande till verksamhetsgrenens andel i den 

gemensamma verksamhet omröstningen avser. Därefter 

sammanlägges de reducerade röstetalen för varje medlem. 

 

20 PROTOKOLLS- 

JUSTERING OCH 

TILLGÄNGLIG-

HÅLLANDE 

 

Stämmoprotokollet skall justeras inom två veckor efter 

stämman och därefter hållas tillgängligt för medlemmarna på 

plats som stämman beslutar. 

21 FÖRÄNDRING AV 

STADGAR 

För att förändra stadgarna krävs bifall av 2/3 majoritet av 

deltagande medlemmar på stämman. 

 

 

Kursivt föreslås tas bort 

Rött anger föreslagen text. 



Budget 2018, förslag

över utgifts- och inkomststat

Utfall Budget Budget Budget Budget Budget Budget Budget

2017 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Inkomster

Medlemsavgifter 352 980 355 000 355 000 353 000 352 800 352 800 352 800 352 800

Övriga intäkter 55 150 0 2 000 77 500 251 375 209 250 164 250 38 600 1)

Ianspråktagande av eget kapital eller underhållsfond 0 0 94 000 0 0 185 000 125 000 110 000

Summa: 408 130 355 000 451 000 430 500 604 175 747 050 642 050 501 400

Utgifter

Sommarunderhåll, beläggningar -322 195 -130 000 -245 000 -223 500 -397 500 -540 000 -435 000 -300 000 1)

Vintervägsunderhåll -43 454 -100 000 -100 000 -100 000 -100 000 -100 000 -100 000 -100 000

Styrelsearvoden -42 471 -50 000 -50 000 -50 000 -50 000 -50 000 -50 000 -50 000

Revisorsarvoden -1 998 -2 000 -2 000 -2 000 -2 000 -1 998 -1 998 -1 998

Timarvoden/konsulter -11 880 -15 000 -15 000 -15 000 -20 000 -20 000 -20 000 -15 000

Sociala avgifter -12 155 -20 000 -21 000 -21 000 -15 000 -15 000 -15 000 -15 000

Övriga omkostnader -5 191 -10 000 -15 000 -15 000 -10 000 -10 000 -10 000 -10 000

Summa: -439 344 -327 000 -448 000 -426 500 -594 500 -736 998 -631 998 -491 998

Finansiella poster

Finansiella intäkter 1 7 000 7 000 6 000 1 000 0 0 0

Finansiella kostnader 0 0 0 0 0 0 0 0

Avsättning underhållsfond -10 000 -35 000 -10 000 -10 000 -10 000 -10 000 -10 000 -10 000

Summa finansiella poster: -9 999 -28 000 -3 000 -4 000 -9 000 -10 000 -10 000 -10 000

Resultat: -41 213 0 0 0 675 52 52 -598

Beräknade intäkter

Medlemsavgifter (196 * 1 800) 352 800

Kommunalt driftsbidrag 2017 3 000

Kommunalt driftsbidrag 2018 5 600

Iståndsättningsbidrag från kommunen 30 000 1

Beräknade kostnader

Sommarunderhåll, enligt underhållsplan

samt allmän lappning och lagning:

Asfaltering Heymans Väg -200 000

Asfaltering Fasanstigen -30 000



Trafiksäkerhet – test/hastighetsmätning farthinder Kullavägen -10 000

Trafiksäkerhet  - staket Fasanstigen -60 000 1

Sociala avgifter -15 000
Arvoden styrelse och timlön * 31,42 % (alt. * 16,36 % om enbart 

ålderspensionsavgift och särskild löneskatt ska betalas)  

Övriga kostnader -10 000

Bl.a. avgift Riksförbundet allmänna vägar,  

bankkostnader, utskick, utbildning mm

Underhållsfond -10 000

Avsättning till underhållsfond enligt stadgarna

1) Genomförande 2018 förutsätter att kommunen beviljar iståndsättningsbidrag på 50% av kostnaden för planerad åtgärd.


	kall årsm pix
	Verksamhetsberättelse 0126-2
	Revisionsberättelse PVF avs 2017
	Mölnlycke Vägförening, stadgar -17-2 Pixbo
	Årsredovisning 2017pd

