Årsstämma Restad vägsamfällighet E775, 2017-03-07
Plats: Missionskyrkan, Vånga
1. Lars Johansson valdes till mötets ordförande
2. Marianne Holmström valdes till mötets sekreterare
3. Dennis Holmström och Tomas Widholm valdes till justeringsmän
4. Dagordningen för föreningsstämman fastställdes
5. Ordförande läste upp styrelsens årsberättelse
6. Frank Norrman läste upp årets revisionsberättelse
7. Föreningsstämman beviljade styrelsen ansvarsfrihet
8. Inga motioner från medlemmarna har inkommit till stämman
9. Ingen ersättning till styrelse/revisorer beslutades
10. Samma utdebitering som föregående år föreslås av sittande styrelse och överlämnar till
kommande styrelse att besluta
Val av styrelse
Ordförande – Frank Norrman nyval - 2017
Kassör Annika Karlsson nyval – 2017-2018
Sekreterare Marianne Holmström - 2017
Ordinarie ledamot Roine Ingvarsson omval – 2017-2018
Ordinarie ledamot Anders Ringdahl omval - 2017
Suppleant – Klas Johansson nyval – 2017-2018
Suppleant – Benny Hultgren nyval – 2017-2018
7. Val av revisor
Jan-Erik Gustavsson omval - 2017
Tomas Widholm omval - 2017
Suppleant Karin Sandh omval - 2017
8. Valberedning
Tommy Karlsson – 2017
Jonas Rudholm omval 2017-2018
Ingegerd Söderholm omval 2017-2018

Övriga frågor
Frågan ställdes om vad som är vägföreningens uppdrag. Nya styrelsen får i uppdrag att
undersöka det hos REV.
Det har inkommit en önskan om att krediten som föreningen har ska sänkas och i slutänden
upphöra. Nya styrelsen får i uppdrag att prioritera så krediten kan upphöra.
Fråga om hur avgiften räknas procentuellt på respektive vägsträcka.
Ordförande informerar om att det finns fasta priser för permanent – och fritidsbostäder.
Därtill läggs det en avgift för sträckan från bostaden till allmän väg. För de som bor väldigt
nära allmän väg finns det ett fast pris på 200 kr.
När det gäller kommunens bidrag till vägföreningen så är medlemmarnas undran varför
bidraget inte är högre med tanke på det ökade antalet besökare till vandringsleden. Vad har
kommunen för skäl att inte höja bidraget. Ordförande informerar att föreningen har det
högsta bidraget och kommunen tycker det är tillräckligt.
Det är ett högt slitage på vägen. Ett önskemål är att sätta upp hastighetsbegränsning,
eventuellt med farthinder. Frågan lämnas över till nya styrelsen.
En fråga ställdes om det inte är möjligt att starta en Facebook-grupp för att snabbt få ut
information. Det upplevs i dagsläget att informationen inte når samtliga på ett effektivt sätt.
Frågan lämnas över till nya styrelsen.

Det är fortfarande problem med hästar på vägen både när det gäller slitage men även att inte
hästägarna plockar upp skiten efter sina hästar. Hästägarna är informerade och vi hoppas att
alla tar ansvar.
Ordförande lämnar över en fråga till nya styrelsen att fundera över: Om en fastighet bedriver
affärsverksamhet som innebär extra slitage på vägen så ska debiteringen anpassas.
Vägföreningen har rätt att sätta pris tillsammans med fastighetsägaren, det behöver inte tas
med Lantmäteriet.
Diskussion om arbetsdagar för 2017. Nya styrelsen får i uppdrag att titta på det.

9. Mötet avslutat
Stämmoprotokollet hålls tillgängligt på Veteklintsvägen 5.

Anteckningar förda av Marianne Holmström

Justeras av:

_______________________
Tomas Widholm

___________________________
Dennis Holmström

Årsberättelse för Restad vägsamfällighet 2016

Styrelse 2016:
Lars Johansson Våmma (ordförande),
Marianne Holmström (sekreterare),
Lars Johansson (kassör),
Roine Ingvarsson (delegat),
Anders Ringdahl (delegat),

Adjungerade:
Klas Johansson (sakkunnig utan rösträtt)
Anders Johansson (sakkunnig utan rösträtt)

Suppleanter:
Annika Karlsson
Rikard Fredriksson

På vägen under året

Då vårens vägskrapning och grusning utfördes så förstördes vägbanan i stora backen vid
Notkammaren omedelbart av att trafiken gick för hårt innan gruset satt sig. Vi åtgärdade med ny
hyvling och grusning med stenmjöl. Därefter har backarna varit ovanligt bra detta år. Under hösten
har det varit kraftig byggtrafik på flera vägavsnitt. Extrakostnaden under hösten har dock i huvudsak
täckts av att Stallbygget vid Restad 2.5 betalt en extra avgift.
I övrigt har vägunderhållet utförts enligt plan, med vägskrapning, sladdning, saltning, grusning och
lagning av potthål.
Vägen är i dag i ett utmärkt skick och vi kan konstatera att potthålslagning, vägskrapning med rätt
förare samt måttlig grusning fortfarande är ett bra koncept.

För kommande år finns svagheter i vägens bärlager på tre ställen. Detta bör bli föremål för åtgärder i
form av förbättringsprojekt översiktligt beräknade till 75.000 kr. Till detta kan sökas statsbidrag med
upp till 70% av kostnaden. Vi lämnar dock detta till kommande budgetar.

Arbetsgruppen, Klas Johansson och Anders Johansson samt Roine Ingvarsson har lagt fram förslag om
vad och hur underhåll bör sättas in varefter styrelsen beslutat åtgärder.

Snöröjning och sandning sker i år med samma entreprenör som förra året.

Ekonomin.
I budgeten för 2016 var utdebiteringen satt till 100 000 kr för att minska skulden på vår checkkredit.
Så har också skett, dock endast med 9.000 kr. Vi har förutom detta utestående fordringar (ej betald
utdebitering) om 5.247 kr. Vår balansräkning har sammantaget förbättrats med 13.456 kr.
Löpande kostnader var i år budgeterade till nivån 80.000 plus bidragen från trafikverket och
Kommunen totalt 77,000 (+20.000 för skuldminskning)=177.000
Årets utgiftstotal slutar på 162.915 kr, således en bit under intäkterna, men vår skuldminskning blir
inte riktigt den förväntade.
Det finns sedan tidigare en kredit hos Swedbank som fortfarande är på 57.000 kr och som för 2016
kostat 3.600 kr i ränta.
En kredit behövs för en förening som inte har några pengar i egen kassa, men som framgår nedan
föreslår den avgående styrelsen en fortsatt minskning av kreditbeloppet.

Styrelsen håller fast vid den nya normalnivån på utdebitering om 80.000, dock förstärkt med 20.000
även för år 2017 för att minska skulden. Det är styrelsens övertygelse att denna kostnadsnivå täcker
normalt underhåll för att bibehålla vägens nuvarande standard.
Alternativet är att utdebitera mindre och sakta låta vägstandarden sjunka tillbaka, vilket styrelsen
inte alls vill tillråda.

Nytt under året
Utvecklingen med nybyggnation har varit fortsatt mycket positiv. Ett särskilt stort bygge är ju Stall
och Ridhusbygget på Restad 2.5 som naturligtvis ingen kunnat missa, men även flera villabyggen
pågår längs vägen. Dessutom finns ju ytterligare planer på villor och villatomter som ju är en bristvara
i kommunen just nu

Styrelsens arbete
Styrelsen har haft 5 protokollförda sammanträden under året. Arbetet i styrelsen löper bra och
stämningen är mycket god. Möten hålls i Roines utmärkta lokal där det i samband med mötena ofta

serveras kaffe och smörgås, vilket utgör hela arvodet för styrelsens arbete. I samband med årsmötet
avgår såväl nuvarande ordförande som nuvarande kassör efter att under ett antal år haft förmånen
att arbeta i en trevlig och positiv vägförening med ovanligt bra medlemmar. Vi hälsar den nya
styrelsen som väljs, oavsett vilka de är, mycket välkomna och önskar dem lycka till med den fina
vägen.

Styrelsen tackar för året 2016 och ställer sina platser till årsstämmans förfogande.

Restad den 17 januari 2017

Lars Johansson (ordf)

Lars Johansson (kassör)

Marianne Holmström (sekr) Roine Ingvarsson

Anders Ringdahl

