Pixbc Yfrgftirening ga:?. organisationsn
umnrerI 52000-3I 23
F$reaingsstflmma2OlS-$3-18,Montessoriskolan.Pixbs
NfirvaroIist#rostliingd uppriiflatles(sebilaga).
l.

St$mmansSppnande

PixbaViigforeningsordfiirande,Sven-Ing'rvar
Winberg,hiilsadealla vlilkomnatill lbreningsstiinuna$.
2. V*l av ordfbrande ltlr stiimman
l-ars Brive valdes.
3. VaI *v sekreter*re f$r stiimman
ThomasElebring
valdes.
4, Godk$nnandeav dagordning
Utskickaddagordninggodkiindss.
5. Val av fv* jnsteringsmHn
ChristianBlom ochJoelThordnvaldes.
6. Fraga arn kallelsetill fiireningsstlmman fuh$rigen har skett
Kallelsetill stiimmaskall utfdrdasav *tyrelsengefl{rrnbrevtill samtligamedlemmar,tidigast?8 och
sefiast| 4 dagarftire stiimman.I kalletse*skall angesfid och platsRir stanunan.vilka iirendenssm
skall fiirekommapAstiimntanoch lamnasuppgiftour platsdtir handlingarenligt l3 i stadgarna
$
kommeratt finnastillgdngligaftlr pfiseende.
Kallelse,dagordningoch i'ullmaktsblankett
skickadesut med brevoch ladesi msdlemrnarnas
brevl&dor20 eller 2l februari.Kdlelsq, dagordningfullmakt*bl*nkettochd1rigamdteshandlingar
resultat-och balansriikning,revisinnshriittelse, detriteriagsliingdoch
{verksamhetsberiittelse.
budgetfiirslagfiir 2015)gjordestillgiingligahosfiireningenssekr*terare,ThcmasElebring He'rnans
r'€g48, och p&s|Xs:pisla-If;e (frlrutorndebiteringsl?ingden
av sekretesskil)frAnochmedtorsdagen
den26 februari.
De fiirsamladeans$gafi medlemmarna
hadekallatstill fiireningsstiimma
i enlighetmedstadgarna.
7. Styrel*ns och revtsorernns bsriittelrer
S"en*IngwarWinberg,ordftirande20I 4, liiste upp vorksamhet*beriittelsen
for verksamhetsiret2014
(sebilaga)samtgiordeen kcrt redogorelse
fbr resultar och balansriikning
{sebilagaftr detaljer).
Bland annatnamnde*att styrelsenhar fltt liigganedmyckettid pAavtalfrr. <ivervaknins
av och
uppftiljningav fiberniih'erkskabeloch elkabelarbeten
sarntreparalion/upprustning
av Oirstigen.
baekenpf, Heymansviig och den f,terkommandehraternp* Kullavflgen.Sven-IngwarWinberg
informexad€ocks&om att han vid upprepadetill*tllcn har klagat pAsn$rtijningen-pchatt
komrnunliiinstemiinhar upplaktats.Ett flertal frigor stiilldesangfiendeknmmunensiiverfagandea'
viigfiireningens
v[gar och dessadiskuterades.
En av ftreningensrevisorer,Philip Hillard, lilsteupp revisionsbsrfttelsen
(sebilaga).
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8. Sr*gn om ansvarsfrihet t6r *tyrelser
styrelse*boviljadesansvarsfrihet
fiir verksamhetsfiret
?014.
9. Framstiillningarfrin *t-vrelseneller motioner frfln medlemmarna
lnga framxtiillningarli6n stymrsenell*r mstionerffin medlemm{rna.
I$, Srsflttning till st3rrelsen
och revisorern*

\-/

StyrelsenRireslogofiniindraders?ittnitrg
till styrelsenochrevisorerna;
r Arvorietill ordfbrande:10,*00kr
r ArYr:de[till dvrigaledam$ter:40,000k att lordelamellan
ledam$tenra
gen$mbesluti styrelsen
r An'odentill adjunge.rade
konsulter:20.0$Skr att fordelamellankonsnlternagenombesluti
st}T€lsen
r Arvodetill revisorerna:1.000kr vardera
Fdrslagetgodkiindes.
I l' a) $tyrelsensfitrslag titl utgift^r-och inkomststatsamt presentationav debiteringslflngd
Sven-lngwar
presenterade
budgetftirslaget
(sebilaga)inklusiveutdebiteringsfiirslag
(1,g00kr per
andel)eftersomkassdren*PetorJohansson,var frdnvarandepn gnrnd ar gricom. M6tesordftir.ande
presenterade
styrelsens
utskrivnaflorslagpi debiteringsliingd
(sebilaga).
1l' b) Frststilllande av utgifts- och inkomststatsamt utdcbitering och *istr
betalningsdag
F0reslagenu€ifts- och irrkomstst*tinklusive utdebiterings{tirslaggadkiinde$.
Aven fhrslagetatt
viigfiireni*gsavgiften
skabetalassenast3014godkHndes"
{utdebiteringen}
12. a) Ysl av styrelseledamsterpi tvfl fir

\-,

sven-Ingwarlvintrerghar l &rkvar pi sitt marrdatsomledamot.
MichaelMcl\{ahonochInga-LenaPersson,ledamdJer.
har I &rkvar pi sinamandat.
Arsstiimmanvaldeledam$terenligtfiiljande:
ThomasElebring(ledamot,omval,2 S.r),
Karin Nilsson{nyval 2 &r}12. b) Yal av sQrrelseordffirand*piLeft ir
Sven-lngwarlWinbergvatdestill ordfiirandeiomval,I iii.
12. c) Yal av styrelmsuppleanterp&ett ir
Runelingstr6rn{omval)ochChrjstianBlom
{nyral} valdestill suppleanter
{1 nr}.
13. Val *v revisoreroch revisorsupplennter
AnetteEisermanoch Linda Tarvantvardestill revisorer
{nyval.2 6r}.
GunnarGranberghar r ir kvar pi sitt mandatsomrel.isarsuppreant.
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JoelThordnvaldestill revisarsuppleant
lnyval.2 6r).
14. Yal *v valbercdaing
Lals Brive (samrnankallande,
nyval) och Reinowiksfitim (omval)valdes(1 ar).
15. Firmteeknare
Arssfi{mman
beslutadeatt firmatecknarcftir Pixbovligtiireilmgga:?(organisationsnunmer
8510S$*
3 123)sk* vara ordfijrandeoch kassdrvar ftir sig16. Ovriga frfigor
,.

Flisupptagning

ffunnar Granberg,representantfrr bostadsrtttflre*ingen p6lljiiderstigen, undradeniir det blir
flisupptagning.Ord.fiirande,
Sven*lngwarWinberg svaradeaft det vantasbli giort underden
nErmasletiden-Det initierasav kommunenoch utftirsav entreprendrer.
Trottoarenl?ings
Ridaviigenoch Herrg&rdsvdgen
iir redansopad.
b. Medlemstfll fiir bo*tsds$tt{lireningen pi Tjiiderstigen
GunnarGrantrergrepressntantffr bastadsriitifsreningenp&Tjiiderstigen,undradevar{tir
bostadsriittftireningen
har tilldelats l6 andelarfrots atf den bestarav 10 fastigheteroch framftirde
Ilireningensiinskanaft ffi andelstelstminskattill l0 av riittviseskiil.Ordfrrande, Sven-lngwar
Winberg,svamdeatt andelstaletfroligrvisbestiimdes
i sarnbandmedliirrfinningendiir det
boslutadesatt bo*adsrdttfbrenin-een
skulle bli medlemi vligfbreningensamt upplystosorn att
sktlen traligtvis angesi frniittningsprotokollet sch aft om man vill ffi andelstaletsiinkt si m&stede
viindasig till Lantmiiteriet.
r.

?ra{iks}ikcrhef liings viig$rening*nr v6gar

Ordfiirande,
Sven-lngwar
Winberg.tog uppde punktersomniimndesi kallelsen:
r Ktir saLtapSv$raviigar.Barnkm springaut p6.vlgen.
r Undvik att parkeraliingsvira vagarefteruomde skymmersikten.ParkerahellrepA
tomten.
'
Kllpp buskaroch triid som viixer liings viigaruasi att de inte shymrnersilten.
Sven-trngwarWinberg vndjadeocks8till {breningensmedlemmaratt fltgiirdaenklarefel llings
viigarn4 sornde upptflcker,t.cx. igensattabrunnar.
En sfiimmadeltagarep*taladeatt def pi Vallsjiiviigen tidvis rinner valten p&viigensom ftyser till
is pfl vintern, vilket riskeraratt orsakahalkolyckor Rir giende r:ch fordon, och bad att
viig{tireningenskulle itgiird* prr:blemet.Sven-lngwarsvaradeatt styrelseniir medverenom
problemetoch at i dettafall kommervattnetfrfin en fastighetoch att fastighetsflgaren
diirlcr har
blivit anmodadatt &gerdaproblemet.Det iir alltid fastighetsiigarens
&nsvaratt setill att vatteninte
rinnerut pi viigen.
d. KommunonsSvertagandeav vilgfiireningen*vf,gar
Kommrmens$vertagandeav v?lgfilreningensvZigarventilerades.Viigftireningenhar inte f&tt
beskedfrin kommunenndrde kommerun o rt"-*,v?igarna
mertin uo-o*i;Jg*fu k mmeratt ske
^tti
tt
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etappvis,niir respektivedetaliplaniir klar- Viigitireningenharvid.upprepade
tillfiillen kriivt att
kommunenskata iiver alla viigarsa:ntidigtfor att inte en kryrnpandeviig{iireningsmedlemmar
ska fr orimliga kastna+Je,r"
Vad kcstaadenLrlirftir respektivefastighetsiigareiir idag okdn1 Hn
tidigarcav kommunen
angivenrnaximalkostnadpi 50,000kr kiinnsidagintevid. Viigfiireningen
har ffitt bidragfrlr att rustauppvissaviigavsnitt{dendterkommande
krarernpfrKullaviigenoch
tiiilskadornai backenvid b{irjanav Heymansviig} inftir iivertaganded
och har i 6r siikt bidrag$r
att ftrbiittra driineringenav Bjdnrviisen.Liink till kommunensinformationom Overt*gancle
m,
enskilda"yrigan:
lvem

5t]!'./

asi?.{.4"S
$rs$tu:"l-}
etug9lgS$-$$Sg?tS?S.
hXtnl

s-gr.*i:*1:$,$sga$$$systsklldsy

17. Meddelandeav plats d5r stiimmoprctokollet hiltcs titlgiingligt ffir medlemmarna
Frotokolletfrsn Arsstiimman
inklusivemriteshandlingar
kcmmeratt gorastillgiingligahosThomas
Elebring(sekreterare).
Hel.rnansviig 48 cch pfi $'Eiu.$irlp.gf,'1esenasttorsdagendenz/4.
18. $tiimmansnvnlutning
M6tesordfbrande,
I-arsSrive. avslutade6r'sstiimman
genomatt tackaalla sorndehasit.

ThomasEletrring,

Lare Brive, mtitssordfii,rande

Justerat

v fuM: '4*
"/

ChristianBlonr

Joel Thor6n
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Pixbo vigfiirenings verksamheFbersltelsef6r ir zo14
Styrelsenvill hdrmedlfrrnnafdljandeberfittelse6ver ved<samhetsiret2014.
Aret har, liksomfsna 6ret, prdglatsav vdntan,tjat och till slut tillfredstiillelseach
glfrdje_--{D9tta
innanallt blev f|art rnedv*ra ans$kningar,flndringarav kommunen,
nya offertf$rslag,tjat om fakturoroch #infligenlyggen-.}
Styrelsearbetetharfungeratmycketbra. Samarbetetme6 kommunenstj6nstemin
har varit mYckgtgott. $amarbetetmed Skanskaoch dess underentreprenOr
BMT
som utfort*rete arbetenhar varit mycketbra. $amarbetetmed Z6r€ivareoch deras
underentreprenorer
har lungeratmycketbra. Uttordaarbetener vi hittillsn6id; *uO.
$tyrelsenssammansilttningefterfdreningssttimman2S14:Sven-lngwarWinberg
ordfdrande,ThomasElebringsekreterare,PeterJohanssonkass6rlMichael v
McMahonledamot,lnga-LenaperssonledamotLars Brivesuppleant,*une
Engstr6msupplean_t
och adjungeradledamoteroch konsulterhar u"rit Sfig
Adamssonoch AndersHuvstigssm har bist6ttmed besiktningar,expertislch
praktiskhjelp.
Viiir medlemmari Riksforeningen
f$r EnskildaVdgar.
Styrelsenhar haft 5 pratokoltfarda
msten {28/1 rnedden tidigarestyrelsenf6r att
forbereda&rsmotet,.konstituerande
mote1zlg, 1zls, 1916-7fvia eiost, ?/1s via
epost,och 24111).
Vi har haft en livfigkontaktunderSretvia e-posi'uft.oo* det skett
en hel del a$eten iVilgforeningensregi.'
Under201tr.har.f6ljandearbetengjcrts
Ans6kningar:
fts.tikt orrrbidragf6r att &tgiirda"KraternKullavsgen,$tenarnal-{eymansviigs
backeoch Onstigen.
Resuttatav ansEkan:Till orrstigenbeviljadesingetbidragp.g-aden hoga
ftostnaden.
Till de $vrigaans6'kningama
beviljadesbidragltifsy".
Utfdrda arbsten:
Kullavdgen:
Kraternvid nummer12: H6lbildasdi och di" Viigen €irlagadfler:ag*nger men det
uppstArhelatiden-nyahil. Vid uppgrdvningvisaiib det siglaftvagen*nestodh$r av
stora stenarsom l$g i sand.Nf,r det kom vatteni vdigkroppensp6hde* sanden
undahmellanstenarna-Vdgengrdvdesupp
' till Hngiundertrasgii6 Oiup.Fine,nnattai
bottensedanS*90,040, tO-gZoch &19.'
Asfalteraten bit av forstabacken
I kupolbrunnarpA l€igstapunkt.En pli varje sida
Avrinningukantvid nr $-t
11$*rdroch dr{ineringsslang
underKullavdgenvid 13 a for kommandebehev.
Driineringenslutarvid fiberskAp.Diskussioitorsfortfarand"*J ir"ntloi
en
slutgiltiglosning.
"tt'f6
Sdgviigen:
har
Sf,Sapyqgen. Sistaasfaltslagersornvar kvarfr6n201i" Fastighets$garna
tagit
bort2 tallarvarsrsfiervar en del av anledningen
tilf $rigvrlg6nsdafigaskick.
Biiirnvigen :
Ett 200-16rvid infartentill nr 13
Dammv$gen:
H6l igenlagit

V€illsjtivigen:
Dike reneat
Kulvertspoladvid badplatsen
Mellan5-7 f6rbandVA 2 ror vilket inte var bra. Vattnetssm rinnerut p6 vagenrtsn
lastigheternasvaldesnil inte av diket och det rlppnaroret. Detta*r itgerdat av
fastighetsiigarna.
Fasanstigon:
Asfaltenvid stOdmurenvar inte bra, men efterfibernedldggningoch asfalteringfrr det
nu snyggt.
Orrstigen:
Fdrstfirktvdgkroppoch asfalterat:
Vti.Uelva.ri rnygletdgtu$skick. Bidragsoktes,men bevitjadesinte p.g.adet hdga
anbudspriset4S2 500 kr,
Vid egensmrekningav priskomAndersHuvstigframtill 177000 kr varforvifrdgade
kommunenoch fick beviliatatt frira 6ver ev, overekjutandebidragf6r 20tr4till
Orrstigen.Tyvilr visadedet sig att under,laget
bestodtill stor deiav iord och stsra
v.-$ftir
griiva
vi
fick
ned
betydligt
djupare
f6r att vdgenskullebli trfiUnar.priset
$eryr
6kadetill diirfdr trL241 800 kr, men sndi en besparingpe cirka4go/o
Angsvigen:
Tarmenasfalterad,.
\angtl ned cigan s* bj vattnetrinnerin mot garage.Oversta
husetp6 hdgersidahar ejfAttnAgonvattenawisninginnu, mei det-skallAtgdrdas
enligtBMT.
Backenasfalterad.Avrinningskantnr gjcrd frir att leda vattnettill dagvattenbrunnen
liingstned.
Heynans vflg:
Stenari backen"6tg€irdade.Visadesig vara dAligdriineringav vdgkroppen.Viigen
grtu{9* Yl NSt rnaterialladesdit och drdneringsslag
drogJroraftinsiutas titl
befintligdrineringssla.ng*om tpf,n inte fanns etter itt kommunengjort diket f6r cirka
5 Ar sedan.Eftersominte arbetetskullefordr6iashtimtadesdraneriilg$slsngfr6n Allt i
Mark av ordfOrandeli vdgf6reningen.DiketfiLk gravasilpp och drfneringsslang
anslOtstill dagvatten
brunn vid Herrgrirdsv6ge
n
I sambandav defta har vi skriviten dverenskommelse
med kommunenatt Orrstigen
v
kommeraft hAlla6ppnafor ailmdntrafiki minstb ar. (utgAngenav 201g)
I "?* viigf hsr underAretnedlagdfiber. lp-Only6r ansvarigfor detta och de sam
ha* huvudentreprendren
612Gnivare.t Ceit<ontiaktvi skrivii med dem ffir vi
ersf,ttningfrlr vArtefiraarbete sorntillkommitfor css sch 'Averkan"p& vigarna.
'
Efrer

somgjordes
20141216
kommer
vi atrhas 6rsg";fiii p5lgsitrf1ng

iterstiillningsarbetena.
Likas*har MdlndalsE*ergilagt ned kabelforvHgbelysning
och saft upp
belysnings*{qar pd en del av Bjdrnv*igenoch Dammvagin.I ksntra*$t med dem
har vi ocks* 5 *rs garanti,
$ndrojningoch halkbekfimpning:
Totaltuppgickkostnaderna
for snordjningunderz}Mfill cirka30 000 kr. An s6 liinge
skertlagomdlpA sn6rdjningvia kommunenstel. 031 72462A5underkontorstidori031 724SS0S
ovrigtid. Vi har intevarit n6jdamed halkbekdmpninten
ivinter"

Framfdrallt har utkallandetsom skdtsav kommuneninte gjortsi tid. Dettahar vi
p*talattill ansvarigapi kammunenvid ett flertaltillfflllen.
Vi kommeriframtiden att arbetafer att utplAnaoss sifrlvatill en s& billigksstnadf6r
viigfdreningensmdlemrnar som mrijligthelst0 kr. Dettainnebiiratt fbisdkaforbflttra
v$ra vsgar i samf$rst*ndmed ksmnrunen,f$ratt kunnaerh$UasS mycketbidragsom
m6jligt.
Vi hsr diirf0r beslutatatt fOr2015 soka bidragtill ati forbeiftratill att anlfrggaett
rnakadarndikepd Bjrirnvfigen.
SessutornkommernormaltunderhAllatt ske av vfigamatyp f6rseglingav skaryar
och andrareparationersom ryrnsin*m budget.
NAgot.beliiggningsarbete
fir inte beslutatunder?01$.Vi l*ter allagrfrvningsarbeten
som blivitgjardai alla vara v5gar p,g,fl,fibemedlflggning"sflttasig;'.I
underhAllsplanen
komrnervi att *terta betiiggningsarUeten
underZO1Som pengarna
rdcker.
Over*ynav f6reningensvdgarg6rs regetbundetoeh specielltinnanvarje
styrelsem0te.
Oversynav vdgavsnitthar ocksdgjorttillsammansmed kommunenstjdnstemfrninom
Vigar, Trafikoch Va.
ordinarief6reningsstdmrna
som hsltsz0 14-03-17 beslutadeaft behilla
utdebiterinSp p* $ammaniv* som 2013 d.v.s, 1 800 kr per andel.Arets resultat
hamnadep6 minus68 858 kr. FOratt tiicka upp en del av kostnademaf6r de ovan
n*mnda vf,ga#etenaanvfindesunderAretVeiEoreningens
egna kapital.t entighet
med stadgarnahar styrelsen6ven aveatt10 000 krtill unde*Agstonbeninf6r
kornmandeAr som di uppg&rfill 20 000 kr. De likvidamedlenuppgickvid *rsskiftet
till 150920kr.
Resultat*tav f6reningensverksamhetsamtstillning vid ve*sa
framgir av efterfoljanderesultat-och balansrf,kningar,
Pixbs,Vf;gf6reningsstyrslse
Januari2015
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'Qu***
ThomasElebringsekr.

PeterJohansson
kassOr

MichaelMcMahonledamot
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Budget 2015, förslag
över utgifts- och inkomststat
Budget
2010
Inkomster
Medlemsavgifter
Övriga intäkter
Ianspråktagande av eget kapital eller fond
Summa:

Budget
2011

Budget
2012

Budget
2013

Budget
2014

Budget
2015

280 550
0
0

351 000
0
20 000

355 000
0
0

355 000
2 000
94 000

353 000
77 500
0

352 800
251 375
0

280 550

371 000

355 000

451 000

430 500

604 175

-100 000
-79 000
-50 000
-2 000
0
-17 735
-13 500

-128 000
-145 000
-50 000
-2 000
0
-16 000
-23 000

-130 000
-100 000
-50 000
-2 000
-15 000
-20 000
-10 000

-245 000
-100 000
-50 000
-2 000
-15 000
-21 000
-15 000

-223 500
-100 000
-50 000
-2 000
-15 000
-21 000
-15 000

-397 500
-100 000
-50 000
-2 000
-20 000
-15 000
-10 000

-262 235

-364 000

-327 000

-448 000

-426 500

-594 500

3 000
0
-10 000

7 000
0
-35 000

7 000
0
-10 000

0

-7 000

-28 000

-3 000

6 000
0
-10 000
-4 000

1 000
0
-10 000
-9 000

18 315

0

0

0

0

675

Utgifter

Sommarunderhåll, beläggningar
Vintervägsunderhåll
Styrelsearvoden
Revisorsarvoden
Timarvoden/konsulter
Sociala avgifter
Övriga omkostnader
Summa:
Finansiella poster
Finansiella intäkter
Finansiella kostnader
Avsättning underhållsfond
Summa finansiella poster:

Resultat:
Beräkningar intäkter
Medlemsavgifter 196*1 800 = 352800

Övriga intäkter inkluderar kommunalt bidrag på
2000 + kommunalt bidrag motsvarande 75% offert Skanska (332 500 kr)

Beloppet är en uppskattning. Kommunen står
för 75% av den totala kostnaden.
Beräkningar kostnader

Sommarunderhåll, enligt underhållsplan
samt allmän lappning och lagning.
Offert Skanska Björnvägen (332 500 kr inkl moms)
+ annat underhåll (för att balansera budget)
Sociala avgifter
Arvoden styrelse, revisorer och timlön* 0,3142

15 000 kr

Övriga omkostnader
Bla avgift Riksförbundet allmänna vägar, utbildn,
bank, lantmäteriet, utskick m.m.

10 000 kr

Minst 10 000 kr måste enligt stadgarna
sättas av till underhållsfond varje år

10 000 kr

Offertförfrågan har skickats ut till entreprenörer för arbeten på Björnvägen.
Ansökan om "iståndsättningsbidrag" motsvarande 75% av kostnad för arbeten
på Björnvägen har skickats till kommunen.
Om bidrag inte erhålls och arbetena på Björnvägen därför inte utförs så
kommer både föreningens intäkter och kostnader att minska.
Om kostnaderna till viss del skulle överstiga intäkterna så kommer de att täckas av eget kapital.

