
PIXBO VÄGFÖRENINGS ORDINARIE FÖRENINGSSTÄMMA 15 MARS 2017 

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 justeringsmän

6.  Fråga om kallelse till föreningsstämman har skett enligt stadgarna

7.  Styrelsens och revisorernas berättelser  

8.  Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen

9.  Framställningar från styrelsen eller motioner från medlemmarna

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 2016 

Styrelsen vill härmed lämna följande berättelse över verksamhetsåret 2016. 

Styrelsearbetet 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 2015: Sven-Ingwar Winberg 
ordförande, Thomas Elebring sekreterare, Karin Nilsson kassör, Michael McMahon 
ledamot, Inga-Lena Persson ledamot, Rune Engström suppleant, Birger Wikström, 
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 (18/1 med den tidigare styrelsen för att  
förbereda årsmötet, konstituerande möte 16/3, 29/6 och 29/11) 
Vi har liksom tidigare haft en livlig kontakt under året via e-post. Detta för att snabba upp 
besluten. 
Dessutom har vi haft 3 möten med tjänstemännen. Ett tillsammans med Mölnlycke 
Vägförening om samarbetet mellan Vägförening och kommun och ett mellan två nya 
tjänstemän och vår förening där de ville ha våra synpunkter på bidragssystemet. 
Några konkreta resultat gav inte dessa möten. Det tredje mötet gällde upphandlingen av 
vinterväghållning från och med vintern 2017/18. Detta möte gällde förutsättningar för 
upphandlingen som sköts av kommunen. Pixbo Vägförening får ett ”hängavtal” som vi 
själva tecknar med den kommande entreprenören 
 

Under 2016 har följande arbeten gjorts: 

Ansökningar: 

Ansökt om bidrag för att anlägga: 
1. En vägtrumma under Vällsjövägen mellan nummer 13-15. 
2. Staket vid Fasanstigen 
3. Ett farthinder på Kullavägen vid nummer 4A 
4. Ett dräneringsrör vid Kullavägen mellan 12A och 14 som går vidare ned mot 

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

skogen som är kommunens mark 
 

Resultat av ansökan: Till vägtrumman beviljades ett bidrag på 75% av 47 500 kr. 
 

Verklig kostnad: Den entreprenör som fick utföra arbetet blev Lämminkeinen. Verklig 
kostnad blev 47 500 kr. Bidragets storlek blev 35 625kr. 
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I samband med detta har vi slutit ett avtal att Vällsjövägen hålls öppen för allmän trafik på 
vår del av vägen t.o.m. utgången av år 2021. 
 

Utförda arbeten utan bidrag från kommunen: 
Asfaltering av Björnvägen och Dammvägen med tillhörande justering av vissa delar av 
vägarna. 
Sedvanliga småreparationer av våra vägar.  
Vi har också påpekat för vissa fastighetsägare att de måste hålla undan växtlighet som går 
ut över vägen. Detta har samliga gjort förutom Trafikverket vid Stationsstigen. Detta har vi 
själva gjort för att vägen skall bli farbar.  
 

Snöröjning och halkbekämpning: 
Totalt uppgick kostnaderna för snöröjning under 2016 till 33 373kr. Än så länge sker 
klagomål på snöröjning via kommunens tel. 031 7246200.  
Vi har liksom tidigare inte varit nöjda med halkbekämpningen i vinter. 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.  
Under hösten har vi haft möte med Henrik Yngve på kommunen som är ansvarigt för 
upphandlingen av snöröjning för kommande år och framfört våra synpunkter. 
 
Olycka på Björnvägen. 
Den 9 september kl 05.30 skedde tyvärr en cykelolycka längst ned i backen mot 
Herrgårdsvägen. En cyklist körde vält efter att ha kört på en frilagd brunn i samband med 
asfalteringen. Den skadade tog kontakt med oss via mail den 18 december och önskade 
ersättning för förlorad arbetsinkomst. Eftersom vägföreningen har en ansvarsförsäkring via 
Riksförbundet Enskilda vägar har vi, efter att ha samlat in kompletterande uppgifter, 
begärt en utredning av försäkringsbolaget om den skadade kan erhålla någon ersättning 
från försäkringen.  
 

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 2017 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.  

Ordinarie föreningsstämma som hölls 2016-03-16 beslutade att behålla utdebiteringen på 
samma nivå som för 2015 d.v.s. 1 800 kr per andel. Årets resultat hamnade på +6 098 kr 
som lagts till det egna kapitalet. I enlighet med stadgarna har styrelsen även avsatt 10 000 
kr till underhållsfonden inför kommande år som då uppgår till 40 000kr. Totalt 
eget kapital (inklusive underhållsfonden) uppgick vid årsskiftet till 336 812kr. De likvida 
medlen uppgick vid årsskiftet till 372 454kr. 
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Resultatet av föreningens verksamhet samt ställning vid verksamhetsårets slut framgår av 
efterföljande resultat- och balansräkningar. 
 

Pixbo Vägförenings styrelse 
Januari 2017 
 

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

…………………………………. Befinner sig i Australien under 2017 
Thomas Elebring sekr.                    Michael McMahon ledamot 
 
 

…………………………………. …………………………………. 
Inga-Lena Person ledamot  
 
 

…………………………………. …………………………………. 
Rune Engström suppleant Birger Wikström suppleant 
  
 

 

Extra upplysning:  

Eftersom kravet låg under vår försäkrings självrisk fick vi av Riksförbundet Enskilda Vägar ett erbjudande av 

gratis hjälp från en av deras advokater. Den 22 januari fick vi beskedet och lämnar följande upplysning:   

”Styrelsen har med hjälp av advokat utrett ansvarsförhållandet och kommit fram till att föreningen ej kan 

anses ha förfarit oaktsamt och har därmed inget ansvar för det inträffade. Kravet om skadestånds avslås” 

 



Pixbo vägförening 2016-12-31

Organisationsnummer 852000-3123

Utfall Budget Utfall

2015-01-01 2016-01-01 2016-01-01

Resultaträkning 2015-12-31 2016-12-31 2016-12-31

Intäkter   

Medlemsavgifter 353 050 352 800 353 160

Övriga intäkter 257 900 209 250 38 625

Ianspråktagande av underhållsfond 0 185 000 0
Summa intäkter: 610 950 747 050 391 785

Kostnader

Sommarunderhåll/beläggningsarbeten -303 553 -540 000 -275 688  

Vinterunderhåll (plogning o halkbekämpning)* -26 557 -100 000 -33 373

Styrelsearvoden -37 481 -50 000 -39 976

Revisorsarvoden -1 998 -1 998 -1 998

Timarvoden/konsulter -12 430 -20 000 -8 724

Sociala avgifter -9 948 -15 000 -11 235

Övriga omkostnader -4 456 -10 000 -4 702
Summa kostnader: -396 423 -736 998 -375 696

Finansiella poster

Finansiella intäkter 58 0 8

Finansiella kostnader -139 0 0

Avsättning underhållsfond -10 000 -10 000 -10 000
Summa finansiella poster: -10 081 -10 000 -9992

Årets resultat: 204 446 52 6 098

Balansräkning 2015-12-31 2016-12-31

Tillgångar

Omsättningstillgångar

Interimsfordringar 0 0

Skattekonto 1 031 1 039

Bank 354 547 372 454

Summa tillgångar: 355 578 373 493

Eget kapital

Underhållsfond -30 000 -40 000

Balanserad behållning -290 714 -296 812

Summa eget kapital: -320 714 -336 812

Skulder

Interimsskulder -7 726 -9 507

Personalens källskatt -17 190 -15 939

Upplupna sociala avgifter -9 948 -11 235

Summa skulder: -34 864 -36 681

Summa eget kapital och skulder: -355 578 -373 493



Not

1. Revisorsarvoden

Avseende 2016 -1 998

Summa: -1 998

2. Timarvoden/konsulter

Timarvoden -8 495

Bilersättning -229

-8 724

3. Övriga omkostnader

Hemsida och övriga datakostnader -1 715

Utskick -601

Avgift Riksförbundet Enskilda Vägar, REV -1 095

Bankkostnader -762

Hyra lokal för årsmöte -200

Kontorsmaterial -329

Summa: -4 702



Revisionsberättelse

Till fiireningsstämman i Pixbo Vägförening
(organisationsnummer 852000-3 123)

Vi har granskat årsredovisningen och bokftiringen samt styrelsens ftirvaltning i Pixbo
Väglorening ft)r räkenskapsåret 20 1 6-0 1 -0 I - 20 I 6-12-3 1 .

Det är styrelsen som har ansvarat for räkenskapshandlingarna och forvaltningen. Vårt ansvar

är att uttala oss om årsredovisningen och ftirvaltningen på grundval av vår revision.

Vi har planerat och genomftirt revisionen fiir att i rimlig grad ftirsäkra oss om att
årsredovisningen inte innehåller väsentliga fel. Revisionen har innefattat att granska ett urval
av underlagen ftir belopp och annan information i räkenskapshandlingama samt att bedöma

den samlade informationen i årsredovisningen. Vi anser att revisionen ger oss rimlig grund flor

våra uttalanden nedan.

Årsredovisningen ger oss en rättvisande bild av ftireningens resultat och ställning i enlighet
med god redovisningssed varftir vi tillstyrker:

Att redovisningen och balansräkningen fastställs och att styrelsen beviljas ansvarsfrihet for
räkenskapsåret.

Pixbo
20t7-02-15

{n*{r,*,f
Linda Torvant Eiserman Wikström

Pixbo
2017-02-t7

I
I



Budget 2017, förslag

över utgifts- och inkomststat

Utfall Budget Budget Budget Budget Budget Budget

2016 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Inkomster

Medlemsavgifter 353 160 355 000 355 000 353 000 352 800 352 800 352 800

Övriga intäkter 38 625 0 2 000 77 500 251 375 209 250 164 250 1)

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

Summa: 391 785 355 000 451 000 430 500 604 175 747 050 642 050

Utgifter

Sommarunderhåll, beläggningar -275 688 -130 000 -245 000 -223 500 -397 500 -540 000 -435 000 1)

Vintervägsunderhåll -33 373 -100 000 -100 000 -100 000 -100 000 -100 000 -100 000

Styrelsearvoden -39 976 -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

Timarvoden/konsulter -8 724 -15 000 -15 000 -15 000 -20 000 -20 000 -20 000

Sociala avgifter -11 235 -20 000 -21 000 -21 000 -15 000 -15 000 -15 000

Övriga omkostnader -4 702 -10 000 -15 000 -15 000 -10 000 -10 000 -10 000

Summa: -375 696 -327 000 -448 000 -426 500 -594 500 -736 998 -631 998

Finansiella poster

Finansiella intäkter 8 7 000 7 000 6 000 1 000 0 0

Finansiella kostnader 0 0 0 0 0 0 0

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

Summa finansiella poster: -9 992 -28 000 -3 000 -4 000 -9 000 -10 000 -10 000

Resultat: 6 098 0 0 0 675 52 52



Beräknade intäkter

Medlemsavgifter (196 * 1 800) 352 800

Kommunalt driftsbidrag 3 000

Iståndsättningsbidrag från kommunen 161 250 1)

Beräknade kostnader

Sommarunderhåll, enligt underhållsplan

samt allmän lappning och lagning:

Asfaltering -220 000

Trafiksäkerhet (2 st åtgärder) -90 000 1)

Åtgärder för vattenavrinning (2 st åtgärder) -125 000 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 2017 förutsätter att kommunen beviljar iståndsättningsbidrag på 75% av kostnaden för planerad åtgärd.
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