
Pixbo Vägförening                                         2022-03-01

KALLELSE TILL PIXBO VÄGFÖRENINGS ORDINARIE FÖRENINGSSTÄMMA

Samtliga medlemmar i Pixbo Vägförening kallas härmed till ordinarie föreningsstämma.
Tid: 28 mars 2022 klockan 19.00.  Plats: Vällsjöskolans matsal.

Kompletta årsmöteshandlingar, med undantag av debiteringslängd, finner ni på föreningens hemsida
www.pixbo-vf.se senast 2022-03-01
Årsmöteshandlingarna inkl debiteringslängd finns även hos föreningens sekreterare, Inga-Lena Persson,
Tjäderstigen 20, Pixbo, tel 0705 742667, för granskning från och med 2022-03-1 .

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. Aktuell information finns upplagd på hemsidan
och bifogas även med denna kallelse.

På omstående sida återfinns dagordningen.

Slitageavgift kan debiteras efter tunga/omfattande transporter till/från fastighet. Undvik onödiga
kostnader - följ anvisningar på föreningens hemsida www.pixbo-vf.se.

Varmt välkomna till årets stämma!
Pixbo 2020-03-01
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 kontakta Härryda Kommun på tel 031
7246205.

http://www.pixbo-vf.se/
http://www.pixbo-vf.se/


Upptäcker du skador som kan ha uppkommit vid plogning så skall det meddelas omgående på ovan-
stående telefonnummer. Av naturliga skäl kan det vara svårt att i efterhand avgöra vem som orsakat
skadan.

PIXBO VÄGFÖRENINGS ORDINARIE FÖRENINGSSTÄMMA 28 MARS 2022

Tid: Klockan 19.00.  Plats: Matsalen Vällsjöskolan, Pixbo
Närvarolista upprättas.                               Antal fullmakter:
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. 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


