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Dagordning 

1. Stämmans öppnande 
2. Val av ordförande för stämman  
3. Val av sekreterare för stämman  
4. Val av två justeringsmän  
5. Stämmans behöriga utlysande 
6. Godkännande av dagordningen 
7. Styrelsens och revisorernas berättelser  
8. Ansvarsfrihet för styrelsen  
9. Framställningar från styrelsen eller motioner från medlemmarna  

a. Styrelsens verksamhetsplan 2020 
b. Motion från Björn Samuelsson samt Erik Falkenström 

10.Ersättning till styrelsen och revisorerna  
11.Styrelsens förslag till utgifts- och inkomststat samt debiteringslängd  
12.Val av styrelse och styrelseordförande  
13.Val av revisorer  
14.Fråga om val av valberedning  
15.Övriga frågor  
16.Meddelande av plats där stämmoprotokollet hålles tillgängligt 
17.Stämmans avslut 
18.  
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ÅRSBERÄTTELSE FÖR 
VERKSAMHETSÅRET 2019 
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VERKSAMHET 
 
 
Sammanträden 

Ordinarie föreningssammanträde (årsmöte) hölls 2019-02-26. Vid sammanträdet 
deltog 28 medlemmar. 
 
Styrelsen har under året hållit 5 styrelsemöten. Härutöver har delar av styrelsen haft 
möten med bl.a. företrädare för kommunens tekniska förvaltning, entreprenörer, 
samfällighetsföreningar och medlemmar. 
 
Förrådsverksamhet 

Förrådsplatsen har under året varit hos Kållereds Entreprenad AB:s område i 
Lindome. 
 
Underhållsbeläggningar 

I enlighet med årsmötesbeslut avsågs underhållsbeläggning under året i första hand 
utföras på Hästhovsvägen och GCM-väg, entréväg mellan Timotejvägen 55 och 
Holmåkravägen 16A (str. A3 - A5 enligt förrättningskartan). Beläggning av 
GCM-vägen förutsatte att arbetet med vatten och avlopp slutfördes i området. 
Arbetet är inte klart och dessa medel överförs till 2020. 
 
Kostnaderna för utförda beläggningar har uppgått till 320.000:- mot budgeterade 
200.000:- (300.000:-, av budgeterat 500.000:-, överfört till år 2020). Arbetet har i 
enlighet med gjord upphandling utförts av Gbg Väg och Anläggningsbyrå AB, GVAB.  
 
Gaturenhållning, röjning 
 
Gatusopning och ogräsrivning har skett två gånger, vår och höst.  
 
Gaturenhållningen har utförts av Kållereds Entreprenad AB. Kostnaden under året 
uppgick till 266.541:-, budgeterat 300.000:-. 
 
Skyltar, avstängningar, trafikhinder mm 
 
Skador på skyltar, räcken, avstängningar mm har varit måttlig under året. 
 
Diverse skyltar har under året satts upp vad gäller hastighetsbegränsning. 
 
Farthinder har monterats på Rågvägen, Linvägen och Kornvägen i enlighet med 
årsmötesbeslut, kostnad 44.846:- budgeterat 50.000:-. 
 
Återställningsarbeten 

Omfattningen av ingrepp i form av schaktningsarbeten av externa utövare (Mölndals 
stad, Ellevio AB, Eltel Network AB, Vattefall m-fl.) har varit ganska stort under året. 
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Ingreppen har huvudsakligen bestått av schakter för lagning av vattenläckor och 
andra brister i VA-nätet samt anslutning av fiber till fastigheter som ej anslöts i 
samband med utbyggnad av fibernäten. 
 
Enligt föreningens gällande bestämmelser utförs återställningen av beläggning mm 
av föreningen mot ersättning enligt taxa. Skälet härtill är att kompletterande åtgärder 
av återställningen ofta måste göras på grund av sättningar, sprickbildning mm. 
Eftersom behovet av dessa åtgärder i regel uppkommer flera år efter återställningen 
är det omöjligt att följa upp och påfordra kompletterande justeringar av den som 
utfört ingreppet. 
 
Vägföreningen svarar därför för erforderliga efterjusteringar för vilka kostnaderna är 
inkluderad i gällande taxa liksom föreningens kostnader för administrativt arbete. 
 
Ersättningen för återställningsarbeten uppgick under året till 81.571:-. Våra 
kostnader för återställning uppgick till ungefär 70.000:- 
 
Återställning av beläggningar mm har i enlighet med gjord upphandling utförts av 
GVAB.  
 
Ökade driftskostnader vid ingrepp 
 
Förutom kostnader för själva ingreppen i vägbanor uppkommer som nämnts ovan 
olägenheter och kostnader med anledning av förekomsten av framför allt kablar vid 
exempelvis uppsättning av skyltar och räcken, åtgärder på brunnar och ledningar 
mm.  
 
Enligt gällande bestämmelser utgår vid nyförläggning ersättning med 10:- eller 5:- 
per löpmeter kabel/ledning, beroende på om det är i vägbana eller intilliggande 
vägmarksområde.  
 
Övrigt barmarksunderhåll 

Omfattar bl.a. lagningar av beläggning, kantstensjustering, åtgärder på 
brunnsbetäckningar mm.  
 
Nerlagd kostnad under året 0:-, budgeterat 50.000:- 
 
Vinterväghållning 

Insatserna för vinterväghållning under verksamhetsåret var måttliga. 
 
Kostnaderna för vinterväghållningen uppgick till 219.969:- mot budgeterat 400.000:- 
 
Arbetet utförs i enlighet med gällande avtal av Kållereds Entreprenad AB. 
  
Enligt överenskommelse sköter kommunen sedan flera år vinterväghållningen 
på Annetorpsvägen och Valåsvägen. 
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Snöröjning och sandning sker med traktorer. Enligt tidigare fattat principbeslut sker 
halkbekämpning normalt med flis. För att motverka frysning i upplagsfickor sker viss 
inblandning med salt. Vid halkbekämpning prioriteras GC-vägar och vägar med 
kraftig lutning. 
 
Administration, information 
 
I enlighet med årsmötesbeslut sker nu kallelse till föreningsstämma (årsmöte) 
genom annonsering i dagspressen. Kallelse finns också införd på föreningens 
hemsida www.lindome-vf.se. Här redovisas även stadgar, årsmötesprotokoll, 
verksamhetsbeskrivning, kartor över föreningens vägnät, bestämmelser av olika 
slag, aktuell information mm. 
 
Mölndals stads övertagande av huvudmannaskap 
 
Under året har föreningen fått tillgång till underlag för kommunens beslut (avslag) i 
frågan om övertagande av vägföreningen. I detta underlag finns bland annat ett 
kartunderlag som visar vägavsnitt som kommunen anser är i undermåligt skick och 
behöver rättas till. Styrelsen tolkar detta som en förutsättning för ett övertagande 
skall kunna diskuteras. 
 
Underlaget innehåller en hel del felaktigheter, vilket påpekas i en skrivelse till 
Mölndals Stad samt beslutande politiker som styrelsen har för avsikt att skicka 
under våren 2020. 
 
Styrelsen har beslutat att åtgärda de brister som kommunen anser att det finns på 
vägnätet och därefter på nytt få till stånd en dialog gällande övertagande. Dessa 
åtgärder har påbörjats under 2019 genom att lägga underhållsbeläggning på vägen 
in till Valåsbacken 4 samt del av Hallonvägen till en kostnad av 65.338:-. Arbetet 
kommer att fortsätta de kommande åren. 
 
EKONOMI 
 
Medlemsavgifter 

Enligt årsmötets beslut har medlemsavgift utgått med 450:- per andel 1,0. 
Intäkterna totalt för medlemsavgifter uppgick under året till 560.003:-. 
 
Bidrag 

Det kommunala driftbidraget uppgick under räkenskapsåret till 1.072.500:- vilket är 
en ökning med ca 400 000:- jämfört med de senaste åren. Anledningen till detta är 
kommunens beslut att inte gå vidare med tjänstemännens förslag om ett 
övertagande och istället gå på beslut att öka bidraget till föreningen. 
Statliga driftbidrag till föreningen utgår ej. 
 
Ränteintäkter 
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Förutom konton på Swedbank och Nordea (plusgiro) vilka används som 
transaktionskonton, har föreningen haft medel placerade i sparkonton på Collector 
Bank och Resurs Bank AB. Strävan är att med hänsyn till starkt varierande 
räntelägen vara aktiv beträffande val av bank. 
  
Ränteintäkterna under året uppgick med hänsyn till det låga ränteläget till måttliga 
5.568:- 
 
Arvoden, avgifter och skatter 
 
Utgifterna för arvoden, sammanträdesersättningar, skatter och arbetsgivaravgifter 
uppgick under året till sammanlagt 134.479:-. 
 
Det fasta årsarvodet till styrelsen utgick i enlighet med årsmötesbeslut till 1,30 
inkomstbasbelopp motsvarande 81.250:-. Av denna summa avsattes 30.000:- för 
upphandling av kamrers tjänster (utfall 33.000:-). Sammanträdesersättningar för 
styrelse har utgått med 500:- per deltagare och sammanträde. Ersättning till 
revisorer utgick med 2.500:- vardera. Alla uppgifter i detta stycke angivna exklusive 
sociala avgifter. 
 
ORGANISATION 
 
Styrelsen 

Styrelsen har under året bestått av fem ledamöter och tre suppleanter. Från 
2019-09-01 har styrelsen bestått av fyra ledamöter eftersom Fredrik Sjöstedt avsagt 
sig uppdraget. 
 
 
Ordinarie ledamöter  Suppleanter 
Lars-Olov Dahlund  (ordförande) 
Ted Gunnarsson  (vice ordförande) 
Jan Anderberg 
Fredrik Sjöstedt 
Oscar Larsson 

Fredrik Hedén 
Rickard Wahlström  (sekreterare) 
Peter Straznyk 
 
 
 
 

Revisorer   
Ordinarie 
Gustaf Gunnesby 
Bertil Olofsson 

Suppleanter 
Lennart Calmegren 
Lennart Malby 

   
 
VALBEREDNING 
Lars Lennartsson 
Anneli Dahlöf 
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EKONOMISK BERÄTTELSE 

Resultaträkning för räkenskapsåret 2019 (Kr)  

Intäkter  Utfall Budget  
Medlemsavgifter  560 003  560 000  
Kommunalt driftbidrag  1 072 500  950 000  
Ersättning för återställningsarbeten  81 571  400 000  
Övriga intäkter  8 140  0  
Ränteintäkter  5 568  10 000  
Summa intäkter  1 727 782  1 920 000 
 
Kostnader  Utfall Budget 
Förrådskostnader  0  5 000  
Brukningsavgift dagvatten  121 900  130 000  
Underhållsbeläggningar  392 598  500 000  
Gaturenhållning, röjning mm  266 541  300 000  
Skyltar, avstängningar, farthinder  124 376  50 000  
Räcken, murar, mm  0  50 000  
Anläggningar för avvattning  0  50 000  
Återställningsarbeten  12 589  300 000  
Brounderhåll  0  25 000  
Övrigt barmarksunderhåll  0  50 000  
Vinterväghållning  219 969  400 000  
Kontorsmaterial, trycksaker mm  6 376  5 000  
Porto  13 874  10 000  
Administration och allmänna omkostnader  32 371  16 000  
Arvoden, skatter, avgifter  134 479  135 000  
Summa utgifter  1 325 073  2 026 000 
Årets resultat  402 709 
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Balansräkning  2019-12-31  2018-12-31  
Tillgångar  
Kundfordringar  1 215  46 035  
Kontantkassa  44  96  
Plusgiro  19 479  8 817  
Bankkonto Swedbank  277 652  425 339  
Sparbank Collector Bank  1 950  201 873  
Sparkonto Resurs Bank  649 655  23 952 
Summa tillgångar och fordringar  949 995  706 112 
 
Skulder och eget kapital  
Skatter och arbetsgivaravgifter  38 059  38 449  
Leverantörsskulder  43 738  213 019  
Övriga skulder  10 845  0  
Balanserat resultat  454 644  812 473  
Årets resultat  402 709  -357 829 
 
Summa skulder och eget kapital  949 995  706 112 
 
Resultatdisposition 
Styrelsen föreslår att balanserat resultat från 2018 + årets resultat kr 857 353 överförs i ny 
räkning   
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SLUTORD 
 
Samarbetet inom styrelsen samt med berörda myndigheter, förvaltningar och 
entreprenörer har varit gott. Styrelsen vill tacka alla dem som medverkat i 
föreningens verksamhet samt våra medlemmar för det förtroende vi åtnjutit under 
verksamhetsåret. 
 
Lindome 2020-02- 
 
 
 
 
 
Lars.Olov Dahlund Ted Gunnarsson 
Ordförande Vice ordförande 
 
 
 
 
 
 
Rickard Wahlström 
Sekreterare 
 
 
 
 
 
 
Jan Anderberg Fredrik Sjöstedt 
Ledamot Ledamot 
 
 
 
 
 
 
Oscar Larsson Fredrik Hedén 
Ledamot Suppleant 
 
 
 
 
 
 
Peter Staznyk 
Suppleant  
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REVISIONSBERÄTTELSE 
 

Beräknas vara klar senast 18 februari och läggs då till dessa handlingar. 

   

Lindome Vägförening Sida 11 av 15 
Box 98 info@lindome-vf.se 
437 21 Lindome www.lindome-vf.se 
Org. Nr. 852000-1895 

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


 

VERKSAMHETSPLAN 
 

Utöver föreningens normala rutinverksamhet med återställningsarbeten, 
entreprenörkontakter, vinterväghållning, barmarksunderhåll, avvattningsåtgärder och 
akuta behov avser styrelsen att fokusera på följande punkter 

● Rekrytering av en vaktmästare med syfte att öka tillgängligheten till 
föreningen under dagtid och därmed avlasta styrelsen. Finansiering av detta 
kommer delvis ske genom att styrelsens arvode sänks. 

● Fortsatt påverkansarbete gentemot kommunen för att försöka få dem att lyfta 
frågan om övertagandet igen. Strategin är att åtgärda de vägar som i 
kommunens beslutsunderlag markerats vara i undermåligt skick område för 
område. 

● Digitalisera föreningen för att skapa sökbara arkiv och bättre åtkomst för 
historiska underlag. 

 
 
FÖRSLAG TILL ÅTGÄRDER AV STÖRRE OMFATTNING ATT UTFÖRAS UNDER 
VERKSAMHETSÅRET 2020 
 
Objekt      Beräknad kostnad   

 
Åtgärda vägar i område A och B som i kommunens 
beslutsunderlag markerats vara i ”undermåligt skick” 600.000:-  
 
Underhållsbeläggning GCM-väg A3 - A5 150.000:-    
(kvarstående åtgärd från 2019 som förutsätter att  
Gemensamhetsförening Slättenhus färdigställt  
utbyte av dränering på GCM-vägen.) 
 
Uppsättning av farthinder på Ginstvägen & Konvaljevägen  50.000:- 
 
 
Föreslagna åtgärder förutsätter att medel i enlighet med föreslagen budget finns 
tillgängliga. Angivna ung. kostnader inkl. moms   
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MOTIONER 

 
 
 
 
Styrelsens svar 
Styrelsen tycker att förslaget är rimligt och att motionsställarna är införstådda i våra 
regler för farthinder. Styrelsen stöder förslaget och har lagt in det i verksamhetsplan 
såväl som utgiftsstat och anser därmed motionen besvarad.  
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FÖRSLAG TILL INKOMST- OCH UTGIFTSSTAT FÖR 2020     
          
INTÄKTER    Budget 2020 Utfall 2019  Budget 2019 
Medlemsavgifter    560 000  560 003  560 000 
Kommunalt driftbidrag   1 100 000  1 072 500  950 000 
Ränteintäkter    3 000  5 568  10 000 
Ersättning för återställningsarbeten  200 000  81 571  400 000 
Övriga intäkter      8 140   
SUMMA     1 863 000  1 727 782  1 920 000 

          
UTGIFTER          
Förrådskostnader    5 000  0  5 000 
Brukningsavgift dagvatten   130 000  121 900  130 000 
Underhållsbeläggningar   750 000  392 598  500 000 
Gaturenhållning röjning mm   300 000  266 541  300 000 
Skyltar, avstängningar, farthinder  170 000  124 376  50 000 
Räcken, murar    30 000    50 000 
Anläggningar för avvattning   30 000    50 000 
Återställningsarbeten   200 000  12 589  300 000 
Brounderhåll    25 000    25 000 
Övrigt barmarksunderhåll   30 000    50 000 
Vinterväghållning    250 000  219 969  400 000 
Kontorsmaterial, trycksaker mm  7 000  6 376  5 000 
Porto     15 000  13 874  10 000 
Administration och allmänna omkostnader 5 000  32 371  16 000 
Inköpta tjänster/personal    150 000    0 
Arvoden, skatter, avgifter   87 750  134 479  135 000 
Reseersättning    5 000     
SUMMA     2 189 750  1 325 073  2 026 000 
Årets resultat     -326 750  402 709  -106 000 
Balanserat resultat     529 959  856 709  454 000 
   
   
       
Budgeten baserad på att medlemsavgift utgår med 450 kr per andel (1,0) och att förutsatta bidrag 
erhålles. Styrelsen önskar att stämman tar beslut på att budgeten för inköpta tjänster/personal, i fall 
då ingen lämplig personal (vaktmästare) går att finna, står fritt för Styrelsen att istället använda för 
täckning av Styrelsens inkomstbortfall vid arbete åt föreningen. 
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VALBEREDNINGENS FÖRSLAG 
 
Beräknas vara klar senast 18 februari och läggs då till dessa handlingar. 

 

Lindome Vägförening Sida 15 av 15 
Box 98 info@lindome-vf.se 
437 21 Lindome www.lindome-vf.se 
Org. Nr. 852000-1895 

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

