
Pixbo Vägförening 2021-02-23
c/o Sven-Ingwar Winberg
Herrgårdsvägen 16
435 43 Pixbo

PIXBO VÄGFÖRENINGS ORDINARIE FÖRENINGSSTÄMMA 29 MARS 2021
Tid: Klockan 19.00 Plats: Winbergs trädgård
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

Besök Pixbo Vägförenings hemsida. Här finns aktuell information. T.ex att kommunen tagit över
Mölnlyckes och Pixbo Vägföreningars ansvar för vinterväghållningen samt hur man får kontakt med
ansvariga för detta.
Vi önskar också att ni meddelar och håller era emailadresser aktuella. Detta för att kunna göra snabba
utskick vid behov.
Sänd dem till info@pixbo-vf.se.



 

 

Pixbo Vägförenings verksamhetsberättelse för år 2020. 
 
Styrelsen vill härmed lämna följande berättelse över verksamhetsåret 2020. 
 
År 2020 har varit annorlunda. Pandemin Covid-19 påverkade samhället mycket och vi fick 
planera om styrelsearbetet. Våra möten blev digitala och årsstämman genomfördes på 
nytt sätt med i förväg inlämnade fullmakts och röstningsblanketter. 
 
Styrelsen har haft 6 protokollförda möten: 28/2, 14/3 (per capsulam, bestämdes att 
årsstämman skulle skjutas upp), 30/7, (Via nätet, videomöte, bestämdes hur årsstämman 
skulle genomföras) 28/9 (Årsstämma och konstituerande möte) och 30/11 (Videomöte) 
 
Styrelsens ledamöter har under året haft livlig kontakt via e-post och fattat vissa beslut per 
capsulam, för att skynda på beslutsfattandet.  
I samband med nedgrävning av starkströmsledning för gatubelysning (Kullastigen och del 
av Kullavägen) och reparation av dagvattenledning (Heymans väg) har ett antal möten 
med entreprenörer ägt rum.  
 
Styrelsearbetet har fungerat mycket bra. Samarbetet med kommunens tjänstemän har 
varit gott. 
 
Styrelsens sammansättning efter föreningsstämman 2020: Sven-Ingwar Winberg 
ordförande, Inga-Lena Persson sekreterare, Saga Pettersson kassör, Peter Strand 
ledamot, Jesper Åvall suppleant, Ola Winsö suppleant. Adjungerade ledamöter och 
konsulter har varit Stig Adamsson och Anders Huvstig, som har bistått med besiktningar, 
expertis och praktisk hjälp.  
 
Pixbo Vägförening är medlem i Riksföreningen för Enskilda Vägar 
 
 
Årsstämman 2020. 
På grund av pandemin infördes en tillfällig lag som bl.a. innebar att årsstämmor fick 
skjutas upp och genomföras via ombudsröstning. Förhoppningen att pandemin snabbt 
skulle gå över och möjliggöra en årsstämma på vanligt sätt under hösten kom på skam. Vi 
beslöt då att ha årsstämman på ett så smittosäkert sätt som möjligt. Inbjudan med 
detaljerad information sändes ut tillsammans med en fullmakts- och röstningsblankett. Vi 
framförde önskemål om att medlemmarna inte skulle delta fysiskt utan lämna sina 
synpunkter via röstningsblanketten. Mötet genomfördes i Kulturhusets stora sal. 
Närvarande var styrelsemedlemmarna och 2 justeringsmän. 34 röstningsblanketter 
inlämnades. 
 

Under 2020 har följande arbeten gjorts: 

Ansökningar:  

Kommunen ger inte längre bidrag till upprustningar. 
En till Trafikverket inlämnad ansökan om årligt driftsbidrag till Vällsjövägen har avslagits. 
 



 

Utförda arbeten utan bidrag från kommunen: 
 
Sedvanliga småreparationer av våra vägar.  
Översyn av föreningens vägar görs regelbundet av styrelsemedlemmar och speciellt inför 
varje styrelsemöte. 
Styrelsemedlemmarna har själva sopat och röjt vissa delar av våra vägar. 
Kontakt har tagits med fastighetsägare där häckar eller buskage skymmer eller hindrar 
trafiken.  
Ett temporärt farthinder har satts upp på Ängsvägen. Utvärdering av detta har skett och de 
flesta är positiva till hindret. 
Ett temporärt farthinder har satts upp på Tjäderstigen efter ansökan från 
bostadsföreningen Tjäderstigen. Utvärdering kommer att ske efter sommaren 2021. 
 
Fasanstigen: 
Kommunen har uppmanat oss att sätta upp ett skyddsräcke på Fasanstigen, men tyvärr 
fick vi inget bidrag. Styrelsen beslutade att sätta upp skyddsräcket för egna pengar. Vissa 
oklarheter gällande räckets placering har fördröjt uppsättandet. Kommunen utreder frågan. 
 
Vinterväghållning: 
Kommunen sköter numera 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 2020 till 20 296 kr.  
 
Avtal med Mölndal energi: 
Mölndal Energi har begärt att få gräva ned starkströmsledning för utbyte av 
vägbelysningen mellan gångstigen vid Heymans väg – Kullastigen – Kullavägen (mellan 
8A till 11). Enligt REV:s normer har vi fått ersättning för detta med 3 276 kr (2019). Vidare 
en garanti på 5 år för eventuella följdskador på vägarna. Arbetet startade i december 
2020. 
 
Dagvattenledning Heymans väg: 
Tyvärr har dagvattenledningen under Heymans väg visat sig vara dålig. Arbetet skulle 
enligt plan genomföras med relining, en metod som görs utan att vägen behöver grävas 
upp. Det visade sig att rören på flera ställen var så dåliga att nya rör behövdes läggas 
ned. Detta faktum resulterade i ett omfattande grävningsarbete. Beläggningen kommer 
enligt överenskommelse att återställas under våren 2021 och i samband med Mölndal 
energis nedgrävning av vägbelysningen. (Se punkten ovan) 
 
 
Kommunövertagande av vägarna: 
För närvarande finns ingen tidsplan för kommunens övertagande av Pixbo Vägförenings 
vägar 
 

Inför 2021 kommer vi fortsätta arbeta för att kommunens övertagande av våra vägar sker 
till så låg kostnad för vägföreningens medlemmar som möjligt; helst 0 kr. Detta innebär för 
vår del fortsatt arbete med att förbättra våra vägar (normalt underhåll som t.ex. försegling 
av sprickor) samt att efter samråd med kommunen belägga de vägar som ännu inte fått ny 
beläggning. De vägar som är kvar att beläggas är Vällsjövägen (planerad under 2021) och 
en del av Ängsvägen. Allt arbete sker i den takt som ekonomin tillåter. 
 



 

Ordinarie föreningsstämma, som hölls 2020-09-28, beslutade att behålla utdebiteringen 
på samma nivå som för 2019 d.v.s. 1 800 kr per andel. Årets resultat gav ett överskott på 
255 972 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 695 084 kr. Intäkterna för året ligger i nivå med 
budget. Och kostnaderna har föreningen lyckats hålla en bra bit under budget. 
Allt enligt bifogade Resultat och Balansräkning. 
 

Pixbo Vägförenings styrelse 
Januari 2021 
 

Sven-Ingwar Winberg  Saga Pettersson 
…………………………………. ……………………………… 
Sven-Ingwar Winberg ordf. Saga Pettersson kassör  
 
 

Inga-Lena Persson  Peter Strand 
…………………………………. ………………………………….. 
Inga-Lena Persson sekreterare          Peter Strand ledamot 
 
 

Jesper Åvall  Ola Winsö 
…………………………………. …………………………………. 
Jesper Åvall suppleant        Ola Winsö suppleant 
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Pixbo Vägförening2O2L

BUDGET 2O2I

Föreningens intäkter

Medlemsavgifter
Bidrag
övriga intäkter

353 040
6 000

0

359 040intäkter

Föreningens kostnade

Sommarunderhåll. Beläggningar* 550 000
7s 000
40 000

2 000
10 000

7 000
10 000

694 000

-334 950

ntervägsunderhåll
Styrelsearvoden
Revisorarvoden
imarvoden/konsulter

avgifter
Ovriga kostnader

kostnader

Beräknat resultat

* Asfaltering Vällsjövägen ca 450-500 tkr, Fasanstigen räcke ca 50 tkr.



Pixbo Vägförening

Revisionsberättelse fiiir Pixbo Vägftirening
852000-3 123

Vi har granskat årsredovisningen och bokftring samt styrelsens fi)rvaltning i Pixbo Vägftrening flor

råikenskapsåret 2020-01-01 - 2020-12-31 .

Det är styrelsen som har ansvaret forr?ikenskapshandlingarna och fi)rvaltningen. Vårt ansvar iir att uttala

oss om årsredovisningen och ftrvaltning på grundval av vår revision.

Vi har planerut och genomftirt revisionen for att i rimlig grad ft)rsäkra oss om at årsredovisningen inte

innehåller väsentliga.fel. Revisionen har innefattat att granska ett urval av underlagen ftir belopp och

annan information i riikenskapshandlingarna samt att bedöma den samlade informationen i
årsredovisningen; Vi anser att revisionen'ger oss rimlig grund ftir vårt uttalande nedan.

Årsredovisningen ger oss en riittvisande bild av ftireningens resultat och ställning i
redovisningssed varfiir vi tillstyrker:

o att resultat- och balansriikning fastställs och att styrelsen beviljas
riikenskapsåret.

enlighet med god

ansvarsfrihet ftir

pixri4zzozr

fuds_ffiy*tt Ette E i s-erm än - Wikström

Mölnlycke vägftirening/Pixbo vägforenmg
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