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Pixbo Vägforening

Pixbo Vägförenings verksamhetsberättelse för år 2015
Styrelsen vill härmed lämna följande berättelse över verksamhetsåret 2015.

Aret har, liksom förra året, präglats av väntan, tjat och till slut tillfredställelse och glädje.
(Detta innan allt blev klart med våra ansökningar, ändringar av kommunen och till slut
extrabidrag.)
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Styrelsearbetet har fungerat mycket bra. Samarbetet med kommunens tjänstemän har
varit gott. Tyvärr är det långa svarstider på mail från kommunens tjänstemän och man
måste påminna flera gånger. Samarbetet med Lämminkeinen som utfört årets arbeten har
varit mycket bra. Utfört arbete är vi hittills nöjda med.
Styrelsens sam mansättn ng efter fören in gsstäm m an 2015 : Sven- I n gwa r Wi n berg
ordförande, Thomas Elebring sekreterare, Karin Nilsson kassör, Michael McMahon
ledamot, lnga-Lena Persson ledamot, Christian Blom suppleant, Rune Engström
suppleant och adjungerad ledamöter och konsulter har varit Stig Adamsson och Anders
Huvstig som har bistått med besiktningar, expertis och praktisk hjälp.
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Vi är medlemmar i Riksföreningen för Enskilda Vägar.
Styrelsen har haft 5 protokollförda möten (2711 med den tidigare styrelsen för att
förbereda årsmötet, konstituerande möte 1813, 15/6, och 23111och via e-post 10-14112.)
Vi har haft en livlig kontakt under året via e-post eftersom det skett
en hel del arbeten iVägföreningens regi.

Under 2015 har följande arbeten gjorts:
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Ansökningar:
Ansökt om bidrag för att anlägga makadamdike på Björnvägen.
Vår beräkning av arbetet var 290 000 kr med specificering av kostnaderna.
Tidigare hade vifått en offert på 354 500 kr av en entreprenör.

Resultat av ansökan: Till makadamdiket beviljades ett bidrag pä75o/o av 240 000kr vilket
var kommunens uppskattade kostnad utan specificering.

Verklig kostnad: Den entreprenör som fick utfora arbetet blev Lämminkeinen. Verklig
kostnad blev 303 553 kr.

Vid redovisningen av arbetet till kommunen lade vi till en ekonomisk redovisning vilket
innebar att kommunen beslöt att bevilja ett bidrag pä75% av den verkliga kostnaden.
Detta tog vi forstås tacksamt emot. I samband med detta har vi slutit ett avtal att
Björnvägen hålls öppen för allmän trafik t.o.m. utgången av år 2020.
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Utförda arbeten:
Björnvägens makadamdike. Detta besiktigades av en konsult och godkändes.

Snöröining och halkbekämpning:
Totalt uppgick kostnaderna för snöröjning under 2015 till cirka 26 557 kr. Än så länge sker
klagomål på snöröjning via kommunens tel. 0317246205 under kontorstid och 031
7248800 övrig tid. Vi har inte varit nöjda med halkbekämpningen ivinter. Framför allt har
utkallandet som sköts av kommunen inte gjorts i tid. Detta har vi påtalat till ansvariga på
kommunen vid ett flertal tillfällen. Vi får därför nu även själva kalla ut vinterväghållningen.
Mölnlycke och Pixbo Vägföreningar har haft möte med kommunens tjänsteman för att få
kommunen att ta totalansvar av snöröjningen för att det hela skall kunna skötas smidigare.
Nu framförs en del klagomål till oss, vi måste ringa entreprenören för att kontrollera att de
är utkallade, redovisning av utkallning kommer alldeles för sent.
Vi kommer i framtiden att arbeta för att kommunens övertagande av våra vägar sker till
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så låg kostnad för vägföreningens medlemmar som möjligt helst 0 kr. Detta innebär att
forsöka förbättra våra vägar efter samråd med kommunen för att kunna erhålla så mycket
bidrag som möjligt.
Under 2016 kommer vi att påbörja beläggningsarbeten på våra vägar. I första hand
Björnvägen. Förutom detta försöka hitta en lösning på fungerande räcke till Fasanstigen.
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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översyn av vägarna har också gjorts utav konsult Johan Mårtensson och kommunens
tjänsteman Emma Lindström isamband med besiktningen av Björnvägen.
Vid denna framkom problem med att vatten rinner ned på Kullavägen längst upp från
skogsvägen till mobilmasten liksom vid nummer 12.
Likaså från två fastigheter på Vällsjövägen.
Verksamhetschefen for trafik har via en skrivelse påpekat att detta inte är en besiktning
utan bara samråd och dialog kring vägarnas skick. (Verksamhetschefen'."lnom ramen för
strategin för övertagande av enskilda vägar gör inte kommunen besiktningar på annat än
just de åtgärder som kommunen betalar vägbidrag. Besiktning av respektive planomräde
kan bli aktuellt längre fram, inför ett eventuellt övertagande.")

Vattenproblemen: Kommunen vill inte åtgärda något på Kullavägen och hänvisar till att

det rinner från naturmark. Kontakt med REV:s jurister har tagits och dessa förklarar att här
kan kommunen slingra sig. Vid nummer 12har vi lagt en trumma under Kullavägen för att
bli av med vattnet som rinner ned på Kullavägen. Tyvärr trycks vattnet upp på den
enskilda väg som leder ned mot 12A. Eftersom detta är en enskild väg får Vägforeningen
inte utföra något arbete här. Juristen föreslog att ett samråd skulle ske mellan
fastighetsägarna, kommunen och vägfÖreningen för att lösas problemet.

Vad gäller Vällsjövägens vattenproblem så förklarar juristen
att här är det
fastighetsägarnas skyldighet att rätta till detta. Dettaär meddelat
fastighetsägarna
december 2015.
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ordinarie fÖreningsstämma som hölls 20'15-03-18 beslutade
att behålla utdebiteringen på
samma nivå som för 2014 d.v.s' 1 800 kr per andel. Arets resultat
hamnade pä + 204 446
kr som lagts till det egna kapitalet. I enlighet med stadgarna
har styretsen även avsatt
10 000 kr till underhållsfonden infor kommande år som-då
uppgåi [irisäooo kr. Totatt
eget kapital (inklusive underhållsfonden) uppgick vid årsskiftet
till 320 714 kr. De likvida
medlen uppgick vid årsskiftet tiil 354 S4T. Resultatet av fÖreningens verksamhet samt ställning vid verksamhetsårets
slut framgår av
efterfoljande resultat- och balansräkningar.
Pixbo Vägförenings styrelse
Januari 2016

Karin Nilsson kassör
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Rune Engströrf suppleant

Christian Blom suppleant

