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N firvaro I i st#rostliin gd u p priiflatles ( se bi laga).

l. St$mmans Sppnande

Pixba Viigforenings ordfiirande, Sven-Ing'rvar Winberg, hiilsade alla vlilkomna till lbreningsstiinuna$.

2. V*l av ordfbrande ltlr stiimman

l-ars Brive valdes.

3. VaI *v sekreter*re f$r stiimman

Thomas Elebring valdes.

4, Godk$nnande av dagordning

Utskickad dagordning godkiindss.

5. Val av fv* jnsteringsmHn

Christian Blom och Joel Thordn valdes.

6. Fraga arn kallelse till fiireningsstlmman fuh$rigen har skett

Kallelse till stiimma skall utfdrdas av *tyrelsen gefl{rrn brev till samtliga medlemmar, tidigast ?8 och
sefiast | 4 dagar ftire stiimman. I kalletse* skall anges fid och plats Rir stanunan. vilka iirenden ssm
skall fiirekomma pA stiimntan och lamnas uppgift our plats dtir handlingar enligt $ l3 i stadgarna
kommer att finnas tillgdngliga ftlr pfiseende.

Kallelse, dagordning och i'ullmaktsblankett skickades ut med brev och lades i msdlemrnarnas
brevl&dor 20 eller 2l februari. Kdlelsq, dagordning fullmakt*bl*nkett och d1riga mdteshandlingar
{verksamhetsberiittelse. resultat- och balansriikning, revisinnshriittelse, detriteriagsliingd och
budgetfiirslag fiir 2015) gjordes tillgiingliga hos fiireningens sekr*terare, Thcmas Elebring He'rnans
r'€g 48, och p& s|Xs:pisla-If;e (frlrutorn debiteringsl?ingden av sekretesskil) frAn och med torsdagen
den 26 februari.

De fiirsamlade ans$g afi medlemmarna hade kallats till fiireningsstiimma i enlighet med stadgarna.

7. Styrel*ns och revtsorernns bsriittelrer

S"en*Ingwar Winberg, ordftirande 20 I 4, liiste upp vorksamhet*beriittelsen for verksamhetsiret 201 4
(se bilaga) samt giorde en kcrt redogorelse fbr resultar och balansriikning {se bilaga ftr detaljer).
Bland annat namnde* att styrelsen har fltt liigga ned mycket tid pA avtal frr. <ivervaknins av och
uppftiljning av fiberniih'erkskabel- och elkabelarbeten sarnt reparalion/upprustning av Oirstigen.
baeken pf, Heymans viig och den f,terkommande hratern p* Kullavflgen. Sven-Ingwar Winberg
informexad€ ocks& om att han vid upprepade till*tllcn har klagat pA sn$rtijningen-pch att
komrnunliiinstemiin har upplaktats. Ett flertal frigor stiilldes angfiende knmmunens iiverfagande a'
viigfiireningens v[gar och dessa disk uterades.

En av ftreningens revisorer, Philip Hillard, lilste upp revisionsbsrfttelsen (se bilaga).
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8. Sr*gn om ansvarsfrihet t6r *tyrelser

styrelse* bovil jades ansvarsfrihet fiir verksamhetsfiret ?014.

9. Framstiillningarfrin *t-vrelsen eller motioner frfln medlemmarna

lnga framxtiillningar li6n stymrsen ell*r mstioner ffin medlemm{rna.

I$, Srsflttning till st3rrelsen och revisorern*

Styrelsen Rireslog ofiniindrad ers?ittnitrg till styrelsen och revisorerna;
r Arvorie till ordfbrande: 10,*00 kr
r ArYr:de[ till dvriga ledam$ter: 40,000 k att lordela mellan ledam$tenra gen$m beslut i styrelsen
r An'oden till adjunge.rade konsulter: 20.0$S kr att fordela mellan konsnlterna genom beslut i\-/ st}T€lsen
r Arvode till revisorerna: 1.000 kr vardera

Fdrslaget godkiindes.

I l' a) $tyrelsens fitrslag titl utgift^r- och inkomststat samt presentation av debiteringslflngd

Sven-lngwar presenterade budgetftirslaget (se bilaga) inklusive utdebiteringsfiirslag (1,g00 kr per
andel) eftersom kassdren* Petor Johansson, var frdnvarande pn gnrnd ar gricom. M6tesordftir.ande
presenterade styrelsens utskrivna florslag pi debiteringsliingd (se bilaga).

1l' b) Frststilllande av utgifts- och inkomststat samt utdcbitering och *istr betalningsdag

F0reslagen u€ifts- och irrkomstst*t inklusive utdebiterings{tirslag gadkiinde$. Aven fhrslaget att
viigfiireni*gsavgiften {utdebiteringen} ska betalas senast 3014 godkHndes"

12. a) Ysl av styrelseledamster pi tvfl fir

sven-Ingwar lvintrerg har l &r kvar pi sitt marrdat som ledamot.

\-, 
Michael Mcl\{ahon och Inga-Lena Persson, ledamdJer. har I &r kvar pi sina mandat.

Arsstiimman valde ledam$ter enligt fiiljande:
Thomas Elebring (ledamot, omval,2 S.r),
Karin Nilsson {nyval 2 &r}-

12. b) Yal av sQrrelseordffirand* piL eft ir

Sven-lngwar lWinberg vatdes till ordfiirandeiomval, I iii.

12. c) Yal av styrelmsuppleanter p& ett ir

Rune lingstr6rn {omval) och Chrjstian Blom {nyral} valdes till suppleanter {1 nr}.

13. Val *v revisoreroch revisorsupplennter

Anette Eiserman och Linda Tarvant vardes till revisorer {nyval. 2 6r}.

Gunnar Granberg har r ir kvar pi sitt mandat som rel.isarsuppreant.
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Joel Thordn valdes till revisarsuppleant lnyval. 2 6r).

14. Yal *v valbercdaing

Lals Brive (samrnankallande, nyval) och Reino wiksfitim (omval) valdes (1 ar).

15. Firmteeknare

Arssfi{mman beslutade att firmatecknarc ftir Pixbo vligtiireilmg ga:? (organisationsnunmer 8510S$*
3 123) sk* vara ordfijrande och kassdr var ftir sig-

16. Ovriga frfigor

,. Flisupptagning

ffunnar Granberg, representant frr bostadsrtttflre*ingen p6lljiiderstigen, undrade niir det blir
flisupptagning. Ord.fiirande, Sven*lngwar Winberg svarade aft det vantas bli giort under den
nErmasle tiden- Det initieras av kommunen och utftirs av entreprendrer. Trottoaren l?ings
Ridaviigen och Herrg&rdsvdgen iir redan sopad.

b. Medlemstfll fiir bo*tsds$tt{lireningen pi Tjiiderstigen

Gunnar Grantrerg repressntant ffr bastadsriitifsreningen p& Tjiiderstigen, undrade var{tir
bostadsriittftireningen har tilldelats l6 andelar frots atf den bestar av 10 fastigheter och framftirde
Ilireningens iinskan aft ffi andelstelst minskat till l0 av riittviseskiil. Ordfrrande, Sven-lngwar
Winberg, svamde att andelstalet froligrvis bestiimdes i sarnband med liirrfinningen diir det
boslutades att bo*adsrdttfbrenin-een skulle bli medlem i vligfbreningen samt upplystos orn att
sktlen traligtvis anges i frniittningsprotokollet sch aft om man vill ffi andelstalet siinkt si m&ste de
viinda sig till Lantmiiteriet.

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

Ordfiirande, Sven-lngwar Winberg. tog upp de punkter som niimndes i kallelsen:
r Ktir saLta pS v$ra viigar. Barn km springa ut p6. vlgen.
r Undvik att parkera liings vira vagar efteruom de skymmer sikten. Parkera hellre pA tomten.
' Kllpp buskar och triid som viixer liings viigarua si att de inte shymrner silten.

Sven-trngwar Winberg vndjade ocks8 till {breningens medlemmar att fltgiirda enklare fel llings
viigarn4 sorn de upptflcker, t.cx. igensatta brunnar.

En sfiimmadeltagare p*talade att def pi Vallsjiiviigen tidvis rinner valten p& viigen som ftyser till
is pfl vintern, vilket riskerar att orsaka halkolyckor Rir giende r:ch fordon, och bad att
viig{tireningen skulle itgiird* prr:blemet. Sven-lngwar svarade att styrelsen iir medveren om
problemet och at i detta fall kommer vattnet frfin en fastighet och att fastighetsflgaren diirlcr har
blivit anmodad att &gerda problemet. Det iir alltid fastighetsiigarens &nsvar att setill att vatten inte
rinner ut pi viigen.

d. Kommunons Svertagande av vilgfiireningen* vf,gar

Kommrmens $vertagande av v?lgfilreningens vZigar ventilerades. Viigftireningen har inte f&tt
besked frin kommunen ndr de kommer un o rt"-*, v?igarna mer tin uo- o*i;Jg*fu k mmer att ske

tti^
t t
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etappvis, niir respektive detaliplan iir klar- Viigitireningen har vid. upprepade tillfiillen kriivt att
kommunen ska ta iiver alla viigar sa:ntidigt for att inte en kryrnpande viig{iirenings medlemmar
ska fr orimliga kastna+Je,r" Vad kcstaaden Lrlir ftir respektive fastighetsiigare iir idag okdn1 Hn
tidigarc av kommunen angiven rnaximal kostnad pi 50,000 kr kiinns idag inte vid. Viigfiireningen
har ffitt bidrag frlr att rusta upp vissa viigavsnitt {den dterkommande krarern pfr Kullaviigen och
tiiilskadorna i backen vid b{irjan av Heymans viig} inftir iivertaganded och har i 6r siikt bidrag $r
att ftrbiittra driineringen av Bjdnrviisen. Liink till kommunens information om Overt*gancle m,
enskilda "yrigan:

5t]!'./ lvem s-gr.*i:*1:$,$sga$$$systsklldsy
asi?.{.4"S $rs$tu:"l-} etug9lgS$-$$Sg?tS?S. hXtnl

17. Meddelande av plats d5r stiimmoprctokollet hiltcs titlgiingligt ffir medlemmarna

Frotokollet frsn Arsstiimman inklusive mriteshandlingar kcmmer att goras tillgiingliga hos Thomas
Elebring (sekreterare). Hel.rnans viig 48 cch pfi $'Eiu.$irlp.gf,'1e senast torsdagen den z/4.

18. $tiimmans nvnlutning

M6tesordfbrande, I-ars Srive. avslutade 6r'sstiimman genom att tacka alla sorn dehasit.

Thomas Eletrring,

Justerat

"/v fuM: '4*
Christian Blonr

Lare Brive, mtitssordfii,rande

Joel Thor6n
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Styrelsen vill hdrmed lfrrnna fdljande berfittelse 6ver ved<samhetsiret 2014.

Aret har, liksom fsna 6ret, prdglats av vdntan, tjat och till slut tillfredstiillelse ach
glfrdje_--{D9tta innan allt blev f|art rned v*ra ans$kningar, flndringar av kommunen,
nya offertf$rslag, tjat om fakturor och #infligen lyggen-.}
Styrelse arbetet harfungerat mycket bra. Samarbetet me6 kommunens tj6nstemin
har varit mYckgt gott. $amarbetet med Skanska och dess underentreprenOr BMT
som utfort *rete arbeten har varit mycket bra. $amarbetet med Z6r€ivare och deras
underentreprenorer har lungerat mycket bra. Uttorda arbeten er vi hittills n6id; *uO.

$tyrelsens sammansilttning efter fdreningssttimman 2S14: Sven-lngwar Winberg
ordfdrande, Thomas Elebring sekreterare, Peter Johansson kass6rlMichael 

v

McMahon ledamot, lnga-Lena persson ledamot Lars Brive suppleant, *une
Engstr6m supplean_t och adjungerad ledamoter och konsulter har u"rit Sfig
Adamsson och Anders Huvstig ssm har bist6tt med besiktningar, expertislch
praktisk hjelp.
Viiir medlemmar i Riksforeningen f$r Enskilda Vdgar.

Styrelsen har haft 5 pratokoltfarda msten {28/1 rned den tidigare styrelsen f6r att
forbereda &rsmotet,.konstituerande mote 1zlg, 1zls, 1916-7f via eiost, ?/1s via
epost, och 24111). Vi har haft en livfig kontakt under Sret via e-posi'uft.oo* det skett
en hel del a$eten iVilgforeningens regi.'

Under 201tr. har. f6ljande arbeten gjcrts
Ans6kningar:

fts.tikt orrr bidrag f6r att &tgiirda "Kratern Kullavsgen, $tenarna l-{eymans viigs
backe och Onstigen.
Resuttat av ansEkan: Till orrstigen beviljades inget bidrag p.g-a den hoga
ftostnaden. Till de $vriga ans6'kningama beviljades bidragltifsy".

Utfdrda arbsten:
Kullavdgen:
Kratern vid nummer 12: H6lbildas di och di" Viigen €irlagad fler:a g*nger men det
uppstAr hela tiden-nya hil. Vid uppgrdvning visaiib det siglaft vagen*nestod h$r av
stora stenar som l$g i sand. Nf,r det kom vatten i vdigkroppen sp6hde* sanden
undah mellan stenarna- Vdgen grdvdes upp till Hngiundertrasgii6 Oiup. Fine,nnatta i
botten sedan S*90, 040, tO-gZ och &19.' 

'

Asfalterat en bit av forsta backen
I kupolbrunnar pA l€igsta punkt. En pli varje sida
Avrinningukant vid nr $-t
1 1$*rdr och dr{ineringsslang under Kullavdgen vid 13 a for kommande behev.
Driineringen slutar vid fiberskAp. Diskussioi tors fortfarand" *J ir"ntloi 

"tt'f6 
en

slutgiltig losning.
Sdgviigen:

Sf,Sapyqgen. Sista asfaltslager sorn var kvarfr6n 201i" Fastighets$garna har
tagit bort 2 tallarvars rsfier var en del av anledningen tilf $rigvrlg6ns dafiga skick.

Biiirnvigen :
Ett 200-16r vid infarten till nr 13

Dammv$gen:
H6l igenlagit



V€illsjtivigen:
Dike reneat
Kulvert spolad vid badplatsen
Mellan 5-7 f6rband VA 2 ror vilket inte var bra. Vattnet ssm rinner ut p6 vagen rtsn
lastigheterna svaldes nil inte av diket och det rlppna roret. Detta *r itgerdat av
fastighetsiigarna.

Fasanstigon:
Asfalten vid stOdmuren var inte bra, men efter fibernedldggning och asfaltering frr det
nu snyggt.

Orrstigen:
Fdrstfirkt vdgkropp och asfalterat:
Vti.Uel va.r i rnyglet dgtu$ skick. Bidrag soktes, men bevitjades inte p.g.a det hdga
anbudspriset 4S2 500 kr,
Vid egen smrekning av pris kom Anders Huvstig fram till 177 000 kr varfor vifrdgade
kommunen och fick beviliat att frira 6ver ev, overekjutande bidrag f6r 20tr4 till
Orrstigen. Tyvilr visade det sig att under,laget bestod till stor deiav iord och stsra
$eryr v.-$ftir vi fick griiva ned betydligt djupare f6r att vdgen skulle bli trfiUnar. priset
6kade till diirfdr trL 241 800 kr, men sndi en besparing pe cirka 4go/o

Angsvigen:
Tarmen asfalterad,. \angtl ned cigan s* bj vattnet rinner in mot garage. Oversta
huset p6 hdger sida har ejfAtt nAgon vattenawisning innu, mei det-skall Atgdrdas
enligt BMT.
Backen asfalterad. Avrinningskant nr gjcrd frir att leda vattnet till dagvattenbrunnen
liingst ned.

Heynans vflg:
Stenar i backen" 6tg€irdade. Visade sig vara dAlig driinering av vdgkroppen. Viigen

grtu{9* Yl NSt rnateriallades dit och drdneringsslag drogJror aftinsiutas titl
befintlig drineringssla.ng *om tpf,n inte fanns etter itt kommunen gjort diket f6r cirka
5 Ar sedan. Eftersom inte arbetet skulle fordr6ias htimtades draneriilg$slsng fr6n Allt i
Mark av ordfOrandel i vdgf6reningen. Diket fiLk gravas ilpp och drfneringsslang
anslOts till dagvatten bru nn vid Herrgrirdsv6ge n

I samband av defta har vi skrivit en dverenskommelse med kommunen att Orrstigen
kommer aft hAlla 6ppna for ailmdn trafik i minst b ar. (utgAngen av 201g) 

v

I "?* 
viigf hsr under Aret nedlagd fiber. lp-Only 6r ansvarig for detta och de sam

ha* huvudentreprendren 61 2Gnivare. t Cei t<ontiakt vi skrivii med dem ffir vi
ersf,ttning frlr vArt efiraarbete sorn tillkommit for css sch 'Averkan" p& vigarna. Efrer
lgsitrf1ng som gjordes 20141216 kommer vi atr ha s 6rs g";fiii p5- 

'

iterstii lln i ngsarbetena.
Likas* har Mdlndals E*ergi lagt ned kabelfor vHgbelysning och saft upp
belysnings*{qar pd en del av Bjdrnv*igen och Dammvagin. I ksntra*$t med dem
har vi ocks* 5 *rs garanti,

$ndrojning och halkbekfimpning:

Totalt uppgick kostnaderna for snordjning under z}Mfill cirka 30 000 kr. An s6 liinge
skertlagomdl pA sn6rdjning via kommunens tel. 031 72462A5 under kontorstid ori-
031 724SS0S ovrig tid. Vi har inte varit n6jda med halkbekdmpninten ivinter"



Framfdr allt har utkallandet som skdts av kommunen inte gjorts i tid. Detta har vi
p*talat till ansvariga pi kammunen vid ett flertaltillfflllen.

Vi kommer iframtiden att arbeta fer att utplAna oss sifrlva till en s& billig ksstnad f6r
viigfdreningens mdlemrnar som mrijligt helst 0 kr. Detta innebiir att fbisdka forbflttra
v$ra vsgar i samf$rst*nd med ksmnrunen,f$r att kunna erh$Ua sS mycket bidrag som
m6jligt.

Vi hsr diirf0r beslutat att fOr 2015 soka bidrag till ati forbeiftra till att anlfrgga ett
rnakadarndike pd Bjrirnvfigen.

Sessutorn kommer normalt underhAll att ske av vfigama typ f6rsegling av skaryar
och andra reparationer som ryrns in*m budget.

NAgot.beliiggningsarbete fir inte beslutat under ?01$. Vi l*ter alla grfrvningsarbeten
som blivit gjarda i alla vara v5gar p,g,fl, fibemedlflggning "sfltta sig;'. I
underhAllsplanen komrner vi att *terta betiiggningsarUeten under ZO1S om pengarna
rdcker.

Over*yn av f6reningens vdgar g6rs regetbundet oeh speciellt innan varje
styrelsem0te.
Oversyn av vdgavsnitt har ocksd gjort tillsammans med kommunens tjdnstemfrn inom
Vigar, Trafik och Va.

ordinarie f6reningsstdmrna som hslts z0 1 4-03-1 7 beslutade aft behilla
utdebiterinSp p* $amma niv* som 2013 d.v.s, 1 800 kr per andel. Arets resultat
hamnade p6 minus 68 858 kr. FOr att tiicka upp en del av kostnadema f6r de ovan
n*mnda vf,ga#etena anvfindes under Aret VeiEoreningens egna kapital. t entighet
med stadgarna har styrelsen 6ven aveatt 10 000 krtill unde*Agstonben inf6r
kornmande Ar som di uppg&r fill 20 000 kr. De likvida medlen uppgick vid *rsskiftet
ti l l 150 920 kr.

Resultat*t av f6reningens verksamhet samt stillning vid ve*sa
framgir av efterfoljande resultat- och balansrf,kningar,

/
T
f
t

Peter Johansson kassOr'Qu***
Thomas Elebring sekr. Michael McMahon ledamot

+
a

P ixbs, Vf; gf6renings styrslse
Januari2015











Budget 2015, förslag

över utgifts- och inkomststat

Budget Budget Budget Budget Budget Budget 

2010 2011 2012 2013 2014 2015

Inkomster

Medlemsavgifter 280 550 351 000 355 000 355 000 353 000 352 800

Övriga intäkter 0 0 0 2 000 77 500 251 375

Ianspråktagande av eget kapital eller fond 0 20 000 0 94 000 0 0

Summa: 280 550 371 000 355 000 451 000 430 500 604 175

Utgifter

Sommarunderhåll, beläggningar -100 000 -128 000 -130 000 -245 000 -223 500 -397 500

Vintervägsunderhåll -79 000 -145 000 -100 000 -100 000 -100 000 -100 000

Styrelsearvoden -50 000 -50 000 -50 000 -50 000 -50 000 -50 000

Revisorsarvoden -2 000 -2 000 -2 000 -2 000 -2 000 -2 000

Timarvoden/konsulter 0 0 -15 000 -15 000 -15 000 -20 000

Sociala avgifter -17 735 -16 000 -20 000 -21 000 -21 000 -15 000

Övriga omkostnader -13 500 -23 000 -10 000 -15 000 -15 000 -10 000

Summa: -262 235 -364 000 -327 000 -448 000 -426 500 -594 500

Finansiella poster

Finansiella intäkter 3 000 7 000 7 000 6 000 1 000

Finansiella kostnader 0 0 0 0 0

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

Summa finansiella poster: 0 -7 000 -28 000 -3 000 -4 000 -9 000

Resultat: 18 315 0 0 0 0 675

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, 10 000 kr

bank, lantmäteriet, utskick m.m.

Minst 10 000 kr måste enligt stadgarna 10 000 kr

sättas av till underhållsfond varje år

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.


