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c/o Sven-Ingwar Winberg
Herrgårdsvägen 16
435 43 Pixbo

Kallelse till Pixbo Vägförenings ordinarie Föreningsstämma

Pixbo Vägförenings medlemmar kallas till ordinarie föreningsstämma.
Tid 28 september 2020 kl. 19.00 Plats Kulturhusets stora sal, Mölnlycke.
Hej!
Detta år har inte blivit som någon av oss önskat genom Coronapandemin, som drabbat oss. Vi har alla
blivit påverkade på något sätt. Många aktiviteter har ställts in och tyvärr har även många drabbats av
smitta och än värre blivit mycket sjuka.
Styrelsen i Pixbo Vägförening bestämde att skjuta på årsstämman, men vi kunde inte tänka oss att
pandemin skulle vara så länge och att vi ännu inte kan se slutet på denna period. En tillfällig lag, som
beslutats av riksdagen, möjliggör att stämman genomförs genom poströstning. Medlemmarna får
möjlighet att lämna in sina synpunkter genom att fylla i blanketter, som delas ut i brevlådorna och sända
dem till styrelsen. På så sätt minimeras antalet deltagare vid den fysiska stämman.
Mötet kommer att ske på ett ur smittsynpunkt så säkert sätt som möjligt.
Vi kommer att sitta med långt avstånd mellan oss.
Ur smittskyddssynpunkt:

I stället för att fysiskt närvara vid mötet rekommenderar vi att ni använder er av
möjligheten att använda röstning med den utsända röstningsblanketten, där varje förslag
som skall beslutas om är möjligt att påverka. I enlighet med den tillfälliga lag som instiftats,
kan röstning ske via fullmakt. Varje fullmakt har en röst på varje förslag. Fyll i fullmakten,
som inleder röstningsblanketten. För första gången i vägföreningens historia vill vi inte ha så
många deltagare på mötet, men alla skall ha möjlighet att påverka. Har ni några
invändningar är ni välkomna att framföra detta på mötet. Ämnar du närvara vid mötet är vi
tacksamma att du meddelar Sven-Ingwar Winberg tel. 0705 88 19 23 för att vi skall kunna
ställa i ordning lokalen och markera platser så att mötet går att genomföra på ett säkert sätt.
Vi kräver också att du följer Folkhälsomyndigheternas rekommendationer och stannar
hemma om du känner dig det minsta sjuk! Nästa årsstämma hoppas vi kunna genomföra
enligt stadgarna och att den blir välbesökt.
Tacksam om även ni som tänker vara med på mötet fyller i Röstningsblanketten.
Den ifyllda röstningsblanketten lämnas till sekreterare Inga-Lena Persson. Skriv under den och lägg i IngaLena Perssons brevlåda på Tjäderstigen 20. Det går också bra att skanna den och maila till
info@pixbo-vf.se . Senast den 22 september behöver vi få in era synpunkter så att det skall finnas
möjlighet att sammanställa resultatet av omröstningen. Styrelsen har beslutat, i enlighet med lagen att
antalet fullmakter per ombud ska vara obegränsat. Se nedan utdrag ut styrelseprotokoll.
Verksamhetsberättelsen, den ekonomiska berättelsen, förslag till budget och revisionsberättelsen finns på
föreningens hemsida www.pixbo-vf.se liksom REV:s (Riksförbundet Enskilda Vägar) information om
årsmöten i Coronatider.

Har ni inga möjligheter att få fram dessa dokument är ni välkomna att meddela ordförande Sven-Ingwar
Winberg per telefon 0705 88 19 23 så skall vi se till att ni får dokumenten.
Hör gärna av er om ni har frågor angående röstningen eller annat runt årsstämman till:
Sven-Ingwar Winberg.0705 88 19 23 eller Inga-Lena Persson, 0705 74 26 67
Hoppas på förståelse för detta udda sätt att genomföra årsstämman
Pixbo Vägförenings styrelse
Utdrag ur Protokoll från Pixbo Vägförenings styrelsemöte den 20200730:

Beslut :
Styrelsen beslutade att antalet fullmakter per ombud ska vara obegränsat under årsstämman 2020.
Ombud: Peter Strand och Inga-Lena Persson.

PIXBO VÄGFÖRENINGS ORDINARIE FÖRENINGSSTÄMMA 28 SEPTEMBER 2020
Tid: Klockan 19.00 Plats: Stora salen, Kulturhuset Mölnlycke
Närvarolista upprättas.
Antal fullmakter:
Antal röstningsblanketter:
Inledning: Sven-Ingwar 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
Inga motioner har inkommit.
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

Pixbo Vägförenings verksamhetsberättelse för år 2019.
Styrelsen vill härmed lämna följande berättelse över verksamhetsåret 2019.
Styrelsearbetet i styrelsen har fungerat mycket bra. Samarbetet med kommunens
tjänstemän har varit gott.
Styrelsens sammansättning efter föreningsstämman 2019: Sven-Ingwar Winberg
ordförande, Inga-Lena Persson sekreterare, Saga Pettersson kassör, Peter Tomasson
ledamot, Jesper Åvall suppleant, Ola Winsö suppleant och adjungerade ledamöter och
konsulter har varit Stig Adamsson och Anders Huvstig som har bistått med besiktningar,
expertis och praktisk hjälp. Peter Tomasson har efter stämman bytt efternamn till Strand.
Pixbo Vägförening är medlem i Riksföreningen för Enskilda Vägar.
Styrelsen har haft 5 protokollförda möten: 19/2, 18/3 (konstituerande efter årsmötet), 25/4
23/9 och 25/11)
Styrelsens ledamöter har liksom tidigare haft en livlig kontakt under året via e-post och
fattat vissa beslut per capsulam, för att skynda på beslutsfattandet.
Vi har haft ett möte mellan kommun och Vägföreningen angående vinterväghållningen
samt ett antal möten med olika entreprenörer för att teckna nytt avtal om vinterväghållning.
Under 2019 har följande arbeten gjorts:
Ansökningar:
Ansökt om bidrag för att anlägga:
1. Staket vid Fasanstigen
Resultat av ansökan: Inget bidrag.
Utförda arbeten utan bidrag från kommunen:
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.
Ett temporärt farthinder har satts upp på Ängsvägen. Under vintersäsongen måste detta
tas bort för eventuell plogning.

Vinterväghållning:
Kommunen beslöt under hösten att ta över vinterväghållningen för Mölnlycke och Pixbo
vägföreningar. Kontrakt har skrivits och vi betalar kommunen procentuellt efter vägarnas

längd. I fortsättningen tas kontakt med kommunen med frågor och synpunkter gällande
vinterväghållningen. Se: www.harryda.se
Totalt uppgick kostnaderna för snöröjning under 2019 till 29 007 kr.
Avtal med Mölndal energi:
Mölndal Energi har begärt att få gräva ned starkströmsledning för utbyte av
vägbelysningen mellan gångstigen vid Heymansväg – Kullastigen – Kullavägen (mellan nr
8A till 11). Enligt REV:s normer har vi fått ersättning för detta med 3 276 kr. Vidare en
garanti på 5 år för eventuella följdskador på vägarna.
Kommunövertagande av vägarna:
Under året har kommunens tidigare planering för övertagande omprövats, vilket bl. a.
innebär att den tidigare tidsplanen inte längre gäller eller har ersatts med en ny.
Inför 2020 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. De vägar som är kvar att beläggas
är Vällsjövägen och en del av Ängsvägen.
Dessutom kommer normalt underhåll att ske av vägarna typ försegling av sprickor och
andra reparationer som ryms inom budget.
Ordinarie föreningsstämma som hölls 2019-03-18 beslutade att behålla utdebiteringen
på samma nivå som för 2018 d.v.s. 1 800 kr per andel. Årets resultat hamnade på plus
256 116 kr. 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 429 112 kr. De likvida medlen uppgick vid
årsskiftet till 450 563 kr.
Resultatet av föreningens verksamhet samt ställning vid verksamhetsårets slut framgår av
efterföljande resultat- och balansräkningar.
Pixbo Vägförenings styrelse
Januari 2020
………………………………….
Sven-Ingwar Winberg ordf.

………………………………….
Saga Pettersson kassör

………………………………….
Inga-Lena Persson sekreterare

…………………………………..
Peter Strand ledamot

………………………………….
Jesper Åvall suppleant
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Ola Winsö suppleant
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Revisionsberättelse för Pixbo Vägförening
852000-3123

Vi har granskat årsredovisningen och bokföring samt styrelsens förvaltning i Pixbo
Vägförening för räkenskapsåret 2019-01-01 — 2019-12-31.
Det är styrelsen som har ansvaret för räkenskapshandlingarna och förvaltningen. Vårt ansvar
är att uttala oss om årsredovisningen och förvaltning på grundval av vår revision.
Vi har planerat och genomfört revisionen för att i rimlig grad försäkra oss om att
årsredovisningen inte innehåller väsentliga fel. Revisionen har innefattat att granska ett urval
av underlagen för belopp och annan information i räkenskapshandlingarna samt att bedöma
den samlade informationen i årsredovisningen. Vi anser att revisionen ger oss rimlig grund för
vårt uttalande nedan.
Årsredovisningen ger oss en rättvisande bild av föreningens resultat och ställning i
enlighet med god redovisningssed varför vi tillstyrker:
 Att resultat- och balansräkning fastställs och att styrelsen beviljas ansvarsfrihet för
räkenskapsåret.
Pixbo 3/2 2020
Linda Thorvandt
Linda Thorvandt

Pixbo 3/2 2020
Annette Eiserman-Wikström
Annette Eiserman-Wikström

Pixbo Vägförening 2020

BUDGET 2020

Föreningens intäkter
Medlemsavgifter
Bidrag
Övriga intäkter
Summa intäkter

353 040
6 000
0
359 040

Föreningens kostnader
Sommarunderhåll. Beläggningar
Vintervägsunderhåll
Styrelsearvoden
Revisorarvoden
Timarvoden/konsulter
Sociala avgifter
Övriga kostnader

25 000
75 000
50 000
1 998
10 000
10 000
20 000

Summa kostnader

191 998

Finansiella poster
Avsättning underhållsfond

-10 000

Beräknat resultat

157 042

