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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: 18 Mars 2019 klockan 19.00

Plats: Matsalen Vällsjöskolan, Pixbo

Kompletta årsmöteshandlingar, med undantag av debiteringslängd, finner ni på föreningens hemsida www.pixbo-vf.se senast
2019-03-04.
Årsmöteshandlingarna inkl debiteringslängd finns även hos föreningens sekreterare, Thomas Elebring, Heymans väg 4 B, tel
0706 439910 för granskning från och med 2019-03-04.

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 informera om planer på
ett farthinder på Ängsvägen samt om status för kommunens planer för övertagande av vägföreningens vägar.

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 2019-02-19

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 18 MARS 2019

Tid: Klockan 19.00 Plats: Matsalen Vällsjöskolan, Pixbo

Närvarolista upprättas. Antal fullmakter:

Inledning: Sven-Ingvar Winberg, ordförande

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
Styrelsens förslag till åtgärder på vägarna:

a. Ansöka om bidrag till avbärarräcke Fasanstigen.
b Styrelsen planerar att anlägga ett farthinder på Ängsvägen.

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. Styrelsen informerar om fartdämpande åtgärder och om hur långt kommunens planer på
övertagande av föreningens vägar kommit.

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

18. Stämmans avslutning
Styrelsen Pixbo Vägförening



Pixbo Vägförenings verksamhetsberättelse för år 2018

Styrelsen vill härmed lämna följande berättelse över verksamhetsåret 2018.

Styrelsearbetet i styrelsen har fungerat mycket bra. Samarbetet med kommunens 
tjänstemän har varit gott. Samarbetet med PEAB som utfört årets arbeten har varit mycket 
bra. Utfört arbete är vi hittills nöjda med. 

Styrelsens sammansättning efter föreningsstämman 2018: Sven-Ingwar Winberg 
ordförande, Thomas Elebring sekreterare, Karin Nilsson kassör, Inga-Lena Persson 
ledamot, Rune Engström ledamot, Jesper Åvall suppleant, Peter Tomasson 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 5 protokollförda möten (28/1 med den tidigare styrelsen för att 
förbereda årsmötet, konstituerande möte 19/3, 24-25/5 (via email) 27/8 och 26/11)
Vi har liksom tidigare haft en livlig kontakt under året via e-post. Detta för att snabba upp 
besluten.
Vi har haft ett möte mellan kommun och Vägföreningen angående vinterväghållningen. 
Dessutom möte mellan tjänstemän från VA angående Avlopps och dagvatten- och 
avloppsbrunnar. Detta möte på plats i Pixbo.

Under 2018 har följande arbeten gjorts:

Ansökningar:

Ansökt om bidrag för att anlägga:
1. Staket vid Fasanstigen
2. Ett farthinder på Kullavägen vid nummer 4A

Resultat av ansökan: Till farthindret beviljades ett bidrag på 27 500kr. (50% av 55 000 kr)

Verklig kostnad: Den entreprenör som fick utföra arbetet blev PEAB. Verklig kostnad för 
själva farthindret blev 17 500 kr. Totalt kostade hela projektet med farthindret 29 133 kr.
Kommunens bidrag blev då 14 567 kr.
I samband med detta har vi slutit ett avtal att Kullavägen hålls öppen för allmän trafik vid 
farthindret t.o.m. utgången av år 2023. (Tidigare har vi slutit avtal för hela Kullavägen 
t.o.m. utgången av år 2022)

Kommentar Farthinder:
Att anlägga ett farthinder delar ofta de boende i för och emot. För att vi skulle ha lite fakta 
för beslutet så beslöt vi att först placera ett tillfälligt farthinder på den plats vi önskade det 
fasta hindret. Två hastighetsmätningar gjordes, en före och en efter att vi placerat det 



tillfälliga hindret där. Själva hastighetsmätningen var cirka 50 m från hindret. Resultatet 
blev att högsta hastigheten innan placeringen av hindret var 52,2 km/h och efter hindrets 
placering 36,9 km/h. Av de kommentarer som vi fått av de boende på gatan har alla utom 
en varit positiva. Flera av de boende önskade ytterligare ett hinder på Kullavägen. Den 
negativa kommentaren kom när vi placerat det tillfälliga farthindret.
Vid beslutet att placera farthindret reserverade sig en person i styrelsen. Övriga var för och 
det blev ett majoritetsbeslut.

Utförda arbeten utan bidrag från kommunen:
Asfaltering av Heymans väg med tillhörande justering. Tyvärr var underlaget på vissa delar 
av vägen inte bra och dessutom beslutades att asfaltera vändplatsen längst in på vägen. 
Detta medförde att kostnaden blev högre än vad vi räknat med från början.
Fräsning och asfaltering under järnvägsbron på Gunnebovägen.
Beläggning av Fasanstigen.
Avrinningskant (Cigarr)  Övre Sågvägen
Avrinningskant (Cigarr)  Kullastigen
Slitagemätning av Gunnebovägen innan bygget på Gamla Montessorieskolans tomt. Detta 
gjordes ihop med Wallenstams representanter och anledningen är att vi skall kunna 
debitera en slitageavgift när bygget är färdigt.
Sedvanliga småreparationer av våra vägar. 
Styrelsemedlemmarna har själva sopat och röjt vissa delar av våra vägar.
Översyn av föreningens vägar görs regelbundet av styrelsemedlemmar och speciellt inför 
varje styrelsemöte.
Kontakt har tagits med fastighetsägare där häckar eller buskage skymmer eller hindrar 
trafiken. En broschyr har tagits fram med de rekommendationer som gäller och denna 
kommer att distribueras i samband med årsstämman 2019.

Snöröjning och halkbekämpning:
Av praktiska skäl har Pixbo Vägförening ett hängavtal på Härryda kommuns avtal. 
Totalt uppgick kostnaderna för snöröjning under 2018 till 57 601 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. Under ett antal år har vi begärt att 
kommunen meddelar oss direkt när de kallat ut vinterväghållningen. Nu är det löst genom 
att LPE, som sköter vinterväghållningen på Vägföreningens vägar, sänder en mail eller 
sms direkt när de blivit utkallade. Detta har fungerat under hösten. 
Till vår glädje har problemet vid den lilla stickvägen till Kullavägen 12 B lösts. Kommunen 
tar kostnaden för vinterväghållningen och denna ritas in på kartan som LPE använder. 
Ordförande som sköter kontakten mellan entreprenör och vägförening har haft ett antal 
samtal och även varit ute på plats för att klarlägga vissa problem.

Till valberedningen:
I december månad meddelades valberedningen att 3 styrelsemedlemmar avböjt eventuell 
nominering till omval.



Inför 2019 kommer vi 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, samt att belägga de vägar som 
ännu inte fått ny beläggning i den takt ekonomin tillåter.

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

Ordinarie föreningsstämman som hölls 2018-03-19 beslutade att behålla utdebiteringen 
på samma nivå som för 2017 d.v.s. 1 800 kr per andel. För att täcka upp en del av 
kostnaderna för den ovan nämnda asfalteringen användes under året 50 000 kr ur 
underhållsfonden. Årets resultat hamnade på minus 102 603 kr, vilket reglerades mot det 
egna kapitalet. I enlighet med stadgarna har styrelsen även avsatt 10 000 kr till 
underhållsfonden inför kommande år. Vägföreningens egna kapital inklusive 
underhållsfond uppgick vid årets slut till 162 996 kr. De likvida medlen uppgick vid 
årsskiftet till 195 677 kr.
Resultatet av föreningens verksamhet samt ställning vid verksamhetsårets slut framgår av 
efterföljande resultat- och balansräkningar.

Pixbo Vägförenings styrelse
Januari 2019

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

…………………………………. …………………………………..

Thomas Elebring sekreterare         Inga-Lena Persson ledamot

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

………………………………….
Peter Tomasson suppleant



Organisationsnummer 852000-3123

Utfall Budget Utfall

2017-01-01 2018-01-01 2018-01-01

Resultaträkning Not 2017-12-31 2018-12-31 2018-12-31

Intäkter   
Medlemsavgifter
Övriga intäkter
Ianspråktagande av underhållsfond/eget kapital 0

Summa intäkter:

Kostnader

Sommarunderhåll/beläggningsarbeten  

Styrelsearvoden
Revisorsarvoden 1
Timarvoden/konsulter 2
Sociala avgifter
Övriga omkostnader 3
Summa kostnader:

Finansiella poster

Finansiella intäkter 1 0 0

Finansiella kostnader 0 0 0

Avsättning underhållsfond
Summa finansiella poster:

Årets resultat: -598

Balansräkning 2017-12-31 2018-12-31

Tillgångar

Omsättningstillgångar

Interimsfordringar 0
Skattekonto
Bank
Summa tillgångar:

Eget kapital

Underhållsfond
Balanserad behållning
Summa eget kapital:

Skulder

Interimsskulder
Personalens källskatt
Upplupna sociala avgifter
Summa skulder:

Summa eget kapital och skulder:

Pixbo Vägförening 2018-12-31

352 980 352 800 353 100

55 150 38 600 23 167

110 000 50 000

408 130 501 400 426 267

-322 195 -300 000 -389 016

Vinterunderhåll (plogning o halkbekämpning)* -43 454 -100 000 -57 601

-42 471 -50 000 -40 475

-1 998 -1 998 -1 998

-11 880 -15 000 -12 880

-12 155 -15 000 -11 993

-5 191 -10 000 -4 907

-439 344 -491 998 -518 870

-10 000 -10 000 -10 000

-9 999 -10 000 -10 000

-41 213 -102 603

2 060
1 040 1 040

346 637 195 677
349 737 196 717

-50 000 -10 000
-255 599 -152 996
-305 599 -162 996

-13 991 -4 067
-17 992 -17 661
-12 155 -11 993
-44 138 -33 721

-349 737 -196 717



Not

1. Revisorsarvoden

Avseende 2018
Summa:

2. Timarvoden/konsulter

Timarvoden
Bilersättning 287

3. Övriga omkostnader

Hemsida och övriga datakostnader
Utskick 758
Avgift Riksförbundet Enskilda Vägar, REV
Bankkostnader 765
Hyra lokal för årsmöte 200
Kontorsmaterial
Summa:

1 998
1 998

12 593

12 880

2 089

1 095

4 907
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Budget 2019, förslag
över utgifts- och inkomststat

Utfall Budget Budget Budget Budget Budget

2018 2015 2016 2017 2018 2019

Inkomster

Medlemsavgifter

Övriga intäkter 1)

Ianspråktagande av eget kapital eller underhållsfond 0 0

Summa:

Utgifter

Sommarunderhåll, beläggningar 1)

Styrelsearvoden

Revisorsarvoden

Timarvoden/konsulter

Sociala avgifter

Övriga omkostnader

Summa:

Finansiella poster

Finansiella intäkter 0 0 0 0 0

Finansiella kostnader 0 0 0 0 0 0

Avsättning underhållsfond

Summa finansiella poster:

Resultat: 675 52 52 -598

353 100 352 800 352 800 352 800 352 800 352 800

23 167 251 375 209 250 164 250 38 600 35 600

50 000 185 000 125 000 110 000

426 267 604 175 747 050 642 050 501 400 388 400

-389 016 -397 500 -540 000 -435 000 -300 000 -90 000

Vintervägsunderhåll -57 601 -100 000 -100 000 -100 000 -100 000 -100 000

-40 475 -50 000 -50 000 -50 000 -50 000 -50 000

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

-12 880 -20 000 -20 000 -20 000 -15 000 -15 000

-11 993 -15 000 -15 000 -15 000 -15 000 -15 000

-4 907 -10 000 -10 000 -10 000 -10 000 -10 000

-518 870 -594 500 -736 998 -631 998 -491 998 -281 998

1 000

-10 000 -10 000 -10 000 -10 000 -10 000 -10 000

-10 000 -9 000 -10 000 -10 000 -10 000 -10 000

-102 603 96 402



Beräknade intäkter

Medlemsavgifter (196 * 1 800)

Kommunalt driftsbidrag 2019

1)

Beräknade kostnader

Sommarunderhåll, enligt underhållsplan samt div. lagning

Div. lappning/lagning

1)

Sociala avgifter

Övriga kostnader

bankkostnader, utskick, utbildning mm

Underhållsfond

Avsättning till underhållsfond enligt stadgarna

352 800

5 600

Iståndsättningsbidrag från kommunen 30 000

-30 000

Trafiksäkerhet  - staket Fasanstigen -60 000

-15 000

Arvoden styrelse och timlön * 31,42 % (alt. * 16,36 % om enbart 

ålderspensionsavgift och särskild löneskatt ska betalas)

-10 000

Bl.a. avgift Riksförbundet allmänna vägar,  

-10 000

1) Genomförande 2019 förutsätter att kommunen beviljar iståndsättningsbidrag på 50% av kostnaden för planerad åtgärd.
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