
Protokoll från årsmöte 2019, Lindome Vägförening
Tid: Tisdagen den 26 februari, 2019

Plats: Kyrkans Hus

Närvarande: 28 medlemmar enhgt deltagarlista (bilaga 1).

§1. Öppnande av stämman

Lars-Olov Dahlund hälsar alla välkomna och förklara mötet öppnat.

§2. Godkännande av dagordning

Föreslagen dagordning godkänns.

§3. Val av ordförande för stämman

Rickard Wahlström väljs till ordförande för stämman.

§4. Frågan om stämman blivit behörigen utlyst

Svar ja — annonserad p föreningens hemsida, annons i GP samt
Mölndals Posten samt i utskicka till alla medlemmar brevledes.

§5. Val av sekreterare för stämman.

Anneli Dahlöf väljs till sekreterare.

§6. Val av tv justeringsmän

Ted Gunnarsson och May-Lou Elgebrand väljs att jämte ordförande
justera dagens protokoll.

§7. Styrelsens och revisorernas berättelser

Årsberättelse (bilaga 2).

Ordförande redogör för rsberättelsen punkt för punkt samt resultat
och balansräkningen.

Årsberättelsen godkänns av mötet och lades till handlingarna.

Revisionsberättelsen. (bilaga 3).

Mötet beslutar godkänna denna och lägga till handlingarna
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§8. Ansvarsfrihet för styrelsen

Mötet beslutar enligt revisorernas förslag att fastställa resultat och
balans räkningen.

P revisorernas förslag beviljas styrelsen ansvarsfrihet för den tid
revisionen avser (2018-01-01 — 2018-12-31)

§9. Framställningar frän styrelsen eller motioner från medlemmarna

a) Förslag till åtgärder under 2019, (bilaga 4). Stämman beslutar
anta styrelsens förslag i sin helhet.

b) Motion 1 från Brf Gastorp (bilaga 5). Stämman yrkar avslag och
beslutar s — endast byte av dagvattenbrunnar samt anslutning
är Vägföreningens ansvar. Föreningen har en dialog med Brf
Gastorp när arbetet startar.

c) Motion 2 från Erf Gastorp (bilaga 6). Motionen dras tillbaka d
den anses besvarad under styrelsens förslag till åtgärder 2019.

d) Motion 3 frän Gustaf Gunnesby (bilaga 7). Motionen anses
besvarad under styrelsens förslag till åtgärder 2019.

e) Motion ‘. från Steven Odbom (bilaga 8). Stämman yrkar avslag
och beslutar s — vägföreningen har ingen möjlighet att dra
värmekabel eller gräva djupare brunnar.

f) Motion 5frn GMF Slättenhus (bilaga 9). Stämman beslutar
tillstyrka delar av motionen (se styrelsens förslag till åtgärder
2019) för gng/cykelväg A3-A5. Slättenhus yrkar tillägg p
gng/cykelväg A8 — stämman yrkar avslag och beslutar s.

§10. Ersättning till styrelsen och revisorerna

Arvodes och sammanträdesersättningar uppgick 2018 till följande:

Fast arvode till styrelsen har under 2018 varit 1,30
inkomstbasbelopp, att fördela inom styrelsen efter beslut av denna.

Fast arvode till revisorer har varit 2500 kronor för ordinarie revisor.

Ersättning för deltagande i protokollförda sammanträden för
ledamöter i styrelse och valberedning 500 kronor per sammanträde.

Mötet beslutar att styrelsens arvode samt revisorernas arvode är
oförändrat under 2019.

§11. Styrelsens förslag till utgifts- och inkomststat samt debiteringslängd

Styrelsens förslag till utgifts och inkomstat för r 2019 (bilaga 10)
föredras.
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Debiteringslängd (bilaga 11) är framlagd under mötet och har varit
tillgänglig för granskning p Lindome bibliotek under föreskriven tid.

Mötet beslutar godkänna föreslagen utgift och inkomstat samt
debiteringslängd. Medlemsavgiften skall utgå med 450 kronor per
andel (1,0) samt vara erlagd senast 2019-04-30.

§12. Val av styrelse och styrelseordförande

Valberedningens förslag.

Mötet beslutar i enlighet med förslaget enligt följande:

Ordförande Lars-Olov Dahlund omval 2 r
Ordinarie Ted Gunnarsson nyval 2 r

Jan Anderberg omval 2 r
Fredrik Sjöstedt fyllnadsval 1 r
Oscar Larsson fyllnadsval 1 r

Suppleant Fredrik Hedén nyval 2 r
Rickard Wahlström nyval 1 r
Peter Straznyk nyval 2 r

§13. Val av revisorer

Valberedningens förslag föredras av Lennart Calmegren.
Mötet beslutar i enlighet med förslaget enligt följande:
Ordinarie revisor Gustaf Gunnesby nyval 2 r
Suppleant Lennart Calmegren nyval 2 r

Övriga revisorer vars mandatperiod utg& vid slutet av 2019:
Ordinarie revisor Bertil Olofsson
Suppleant Lennart Malby fyllnadsval 1 &

§14. Fråga om val av valberedning

Valberedningen väljs enligt följande:

Lars Lennartsson, sammankallande nyval 1 &

Anneli Dahlöf nyval 1 &

Vakant — inga förslag eller intresserade.

§15. Övriga frågor

Gustaf Gunnesby erbjuder sig att göra en pärm med information
rörande Lindome Vägförening till den nya styrelsen.
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§16. Meddelande av plats där stämmoprotokollet hålls tillgängligt.

Från och med onsdagen 13 mars kommer protokollet finnas
tillgängligt p Lindome bibliotek.

§17. Stämmans avslutning
Rickard Wahlström förklarar möte

Vid protokollet

Q Od_
Anneli Dahlöf

]usteras

för avslutat.

TedGiJhharsson-—’
Justerare

(Jt;% ? 4
May-Lou Elgebrand
Justerare

‘ahlström, mötesordförande

]usteras
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LINDOME VÄGFÖRENING

ÅRSBERÄTTELSE FÖR
VERKSAMHETSÅRET 2018

20 19-0 1-29

Årsberättelse sid 1 (9)
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VERKSAMHET

Sammanträden

Ordinarie föreningssammanträde (årsmöte) hölls 201 8-02-27. Vid sammanträdet deltog
5 medlemmar.

Styrelsen har under året hållit 6 styrelsemöten, varav 2 tillsammans med Kållereds
vägförening. Härutöver har delar av styrelsen haft möten med bl.a. företrädare för de
politiska partierna i kommunen, kommunens tekniska förvaltning, entreprenörer,
samfällighetsföreningar och medlemmar.

Förrådsverksam het

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

Underhålisbeläggningar

1 enlighet med årsmötesbeslut avsågs underhålisbeläggning under året i första hand
utföras på Annestorpsvägen, och Elementvägen. Beläggning av Annestorpsvägen.
Beläggningen förutsatte kommunalt bidrag med minst 50 %.

1 det fall bidrag ej erhölls beslutades att beläggning skulle ske av Sagbäcksvägen.

Bidrag från kommunen erhölls ej. Efter beslut av styrelsen utfördes dock, trots uteblivet
bidrag, und erhållsbeläggning på del av Annestorpsvägen med hänsyn till det skick som
vägen hade. Ätgärden ansågs nödvändig.med hänsyn till uppkomna sättningar och
sprickbildning vilket äventyrade bärigheten.

Kostnaderna för utförda beläggningar har uppgått till 775.054:- mot budgeterade
700.000:-. Arbetet har i enlighet med gjord upphandling utförts av Gbgs Väg och
Anläggningsbyrå AB , GVAB. Ersättningen baserades på 2018 års omförhandlad
prislista.

Gaturenhållning, röjning

Gatusopning och ogräsrivning har skett två gånger, vår och höst.

Gaturenhållningen har utförts av Kållereds Entreprenad AB. Kostnaden under året
uppgick till 259.169:-, budgeterat 180.000:-.
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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.

Äterställningsarbeten

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. Ingreppen
har huvudsakligen bestått av schakter för lag ning av vatten läckor 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 administratM arbete.

Ersättningen för återställningsarbeten uppgick under året till 668.694:-. Våra kostnader för
återställning uppgick till 580.125:-

Äterställning 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 t.ex
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 100.000:-
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Vinterväghållning

Insatserna för vinterväghållning under verksamhetsåret var måttliga.

Kostnaderna för vinterväghållningen uppgick till 326.884:- mot budgeterat 300.000:-

Arbetet utförs i enlighet med gällande avtal av Kållereds Entreprenad AB.

Enligt överenskommelse sköter kommunen sedan flera år vinterväghållningen
på Annestorpsvägen och Valåsvägen.

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

1 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,
verksamhetsbeskrivn ing, kartor över föreningens vägnät, bestämmelser av olika slag,
aktuell information mm.

Mölndals stads övertagande av huvudmannaskap

Under året har föreningen tillsammans med Kållereds vägförening hållit 1 möte med
tekniska förvaltningen samt 7 möten med de politiska partierna. Information om dessa
möten går att läsa på hemsidan, http://lindome-vf.se/informationhindex.html.

Arbetet med att få kommunen att överta ansvaret för vägföreningens vägar har pågått en
längre tid. 2015 tog vägföreningen ett beslut att intensifiera arbetet. Kjell Bengtsson fick i
uppdrag att försöka påverka politiker och tjänstemän i riktning mot övertagande. Kjell har
under åren 2015 till vintern 2017 gjort ett bra arbete med att få politiker och tjänstemän
inse att ett övertagande vore det bästa ur rättvisesynpunkt.

Under 2017 har styrelsen inlett samtal med Kållereds vägförening som står i samma
situation. Vid ett antal möten har det diskuterats hur vi skall gå till väga i frågan.
Senvintern 2018 beslutade vi gemensamt med Kållereds vägförening att uppvakta de
politiska partierna samt tjänstemännen på tekniska förvaltningen i frågan.

Under maj-juni 2018 träffade vi representanter för de politiska partierna parti för parti för
att höra deras åsikt i frågan om övertagande, utom Kristdemokraterna (som ansåg att det
inte var någon mening att genomföra ett sådant möte). Vad vi kom fram till var att
samtliga partier ställde sig positiva till ett övertagande. Ni kan läsa protokoll från dessa
möten på http://lindome-vf.se/information/index.html.

Årsberättelse sid4 (9)
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31 oktober i år tog kommunstyrelsen beslut att föreslå kommunfullmäktige
“Bidrag till vägföreningar/övertagande väghållaransvar påbörjas och 600 tkr avsätts år
2019 och 900 tkr år 2021 i budget’.
Stefan Gustafsson (5), Pernilla Overmark (5), Ove Dröscher (5) och Marie Lindqvist (V)
reserverar sig mot förslaget till förmån för eget förslag, dvs ett övertagande.

21 .november i år beslutade kommunfullmäktige att godkänna komunstyrelsens förslag.

De båda protokollen kan läsa mer om på hemsidan hftp://lindome
vf.se/information/index. html.

EKONOMI

Med le msavg ifte r

Enligt årsmötets beslut har medlemsavgift utgått med 450:- per andel 1 ,0.
Intäkterna totalt för medlemsavgifter uppgick under året till 561 .858:-.
Under året har föreningen tyvärr tvingats ansöka om indrivning av avgiften för fyra
fastighet.

Bid tag

Det kommunala driftbidraget uppgick under räkenskapsåret till oförändrat 660.000:-.
Statliga driftbidrag till föreningen utgår ej.

Ränteintäkter

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
8.257:19

Arvoden, avgifter och skatter

Utgifterna för arvoden, sammanträdesersäfiningar, skatter och arbetsgivaravgifter
uppgick under året till sammanlagt 136.515:-. Okningen jämfört med föregående år
hänför sig dels till beslutad höjning av styrelsearvodet, vilket är knutet till
inkomstbasbeloppet, dels ökade arbetsgivaravgifter och fler styrelsemöten.

Det fasta årsarvodet till styrelsen utgick i enlighet med årsmötesbeslut till 1,30
inkomstbasbelopp motsvarande 81.250:-. Sammanträdesersättningar för styrelse och
valberedning har utgått med 500:- per deltagare och sammanträde. Ersättning till
revisorer utgick med 5.000:-.

Årsberättelse sid 5 (9)
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Resultaträkning för år 2018
Intäkter Budget

Medlemsavgifter 561.858:00 560.000:00
Kommunalt driftbidrag 660.000:00 660.000:00
Ersättning för återst. arbeten 668.694:00 500.000:00
Ränteintäkter 8.257:19 8.000:00
Summa intäkter 1.898.809:19 1.728.000:00

Kostnader

Förrådskostnader 3.750:00 6.000:00
Brukningsavgift dagvatten 121 .900:00 120.000:00
Underhållsbeläggningar 775.054:00 700.000:00
GaturenhåNning, röjning mm 259.169:00 180.000:00
Skyltar, avstängningar, farthinder 22.527:00 50.000:00
Räcken, murrar mm 0:00 50.000:00
Anläggningar för avvattning 3.045:00 50.000:00
Återställningsarbeten 580.125:00 400.000:00
Brounderhåll 0:00 25.000:00
Ovrigt barmarksunderhåll 0:00 100.000:00
Vinterväghållning 326.884:00 300.000:00
Kontorsmaterial, trycksaker mm 2.096:00 10.000:00
Porto 6.720:10 6.000:00
Administration och allmänna omkostnader 18.853:50 16.000:00
Arvoden, skatter, avgifter 136.51 5:00 135.000:00
Summa utgifter 2.256.638:60 2.148.000:00

Ärets resultat -357.829:41
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Balansräkning 2018-12-31

Tillgångar

Kundfordringar 46.035:00
Kontantkassa 96.39
Plusgiro 8.81 7:00
Bankkonto (Swedbank) 23.951:56
Sparkonto (Collector Bank) 425.339:27
Sparkonto (Resurs Bank) 201.872:74
Skattekonto -21:00

Summa tillgångar och fordringar 706.090:96

Skulder och eget kapital

Skatter och arb.givaravgifter 38.428:00
Leverantörsskulder 213.019:00
Balanserat resultat från 2017 812.473:37

Ärets resultat -357.829:41

Summa skulder och eget kapital 706.090:96

Resultatdisposition

Styrelsen föreslår att balanserat resultat 454.643:96 överförs i ny räkning.
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ORGANISATION

Styrelsen

Styrelsen har därför under året bestått av fem ledamöter. PÅ grund av dåligt intresse från
medlemmarna har det inte funnits suppleanter samt endast en i valberedningen.

Ordinarie ledamöter Suppleanter
Lars-Olov Dah lund, ordf
Persgärde 38, 437 33 Lindome Inga suppleanter har funnits under 2018.

Lennart Malby, vice ordf
Annetorpsvägen 17, 437 33 Lindome

Anneli Dahlöf, sekr
Timotejvägen 31, 437 40 Lindome

Jan Anderberg
Ljungvägen 22, 437 31 Lindome

Henrik Jansson
Kvarnvägen 6 L, 437 33 Lindome

Adj u n ge rad
Gustaf Gunnesby, kassör
Gnejsvägen 32, 437 32 Lindome

Revisorer

Ordinarie Suppleanter
Iréne Brodd, Leif Börjesson
Avenboksvägen 6, 437 41 Lindome

Bertil Olofsson Lilian Olsson
Annestorpsvägen 2 H, 437 33 Lindome Persgärde 45, 437 33 Lindome

VALBEREDNING

Lennart Calmegren, Hästhovsvägen 2, 437 31 Lindome.
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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 2O19O1-29

r 4

LI6vDhIund Lennart Malby
Ordf Vice ordf

Anneli Dahlöf Jan Anderberg
Sekr

Henrik Jansson

Ärsberattelse sid 9 (9



LINDOME VÄGFÖRENING

Org nr 852000-1895

Till Årsmötet

REVISIONSBERÄHELSE

Undertecknade valda revisorer har granskat styrelsens förvaltning genom att ta del av

styrelseprotokoll, ekonomiska rapporter samt verksamhetsberättelse för tiden 2018-01-01 —

2018-12-3 1.

Det är styrelsen som har ansvaret för räkenskapshandlingarna och förvaltningen. Vårt ansvar

är att uttala oss om räkenskaperna och den övriga förvaltningen på grundval av vår revision.

Vi anser att vår revision ger oss rimlig grund för våra uttalanden nedan.

Den ekonomiska rapporten har upprättats på ett ändamålsenligt sätt och ger därmed en

rättvisande bild av föreningens resultat och ställning.

Styrelsens ledamöter har enligt vår bedömning inte handlat i strid med föreningens stadgar.

Vi föreslår

att resultaträkningen och balansräkningen fastställs

att årets underskott 357 829,41 kr disponeras i enlighet med förslaget i årsberättelsen

att styrelsens ledamöter beviljas ansvarsfrihet för räkenskapsåret

2018-01-01 — 2018-12-31.

Lindome den 6 februari 2019

Bertil Olofsson Iréne Brodd



FÖRSLAG TILL ÅTGÄRDER AV STÖRRE OMFATTNING ATT
UTFÖRAS UNDER VERKSAMHETSÅRET 2019

Objekt Beräknad ung. Not

kostnad

Underhålisbeläggning av Hästhovsvägen 200.000:-

Underhålisbeläggning GCM-väg, entréväg mellan 300.000:-
Timotejvägen 55 och Holmåkravägen 16A
(str. A3 - A5 enligt förättningskartan)

Uppsättning av farthinder på Kornvägen, Linvägen 50.000:-
och Rågvägen

Not

1. Ätgärden förutsätter att Gemensamhetsförening Slättenhus färdigställt utbyte av
dagvattenledningar på berörda entrévägar.



Motion 1
Dränering av dagvattenbrunnar på Holmåkravägen 13 och 15.

Vi behöver hjälp med att förbättra dräneringen av dagvattenbrunnarna på

Holmåkravägen 13 och 15.

Vi ska renovera spillvattenledningarna på Holmåkravägen 13 och 15.

Det är två radhuslängor som ska renoveras.

För att allt ska fungera behövs hjälp med dräneringen av dagvattenbrunnarna.

Förslag på motionen är att ni förbättrar dräneringen av Uagvattenbrunnarna.

Brf Gastorp Lindome

Styrelsen
fl
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Motion 2

Farthinder p Kornvägen, Linvägen och Rågvägen

På gatorna Kornvägen, Linvägen och Rågvägen kör både bilar och

mopeder med hög hastighet. Det för med sig risk för både människor

och djur, då det inte finns någon trottoar att gå på. Då man kör eller

går ut från villorna, hamnar man direkt på gatan.

Vi föreslår farthinder på dessa tre gator för att förhindra allvarliga

olyckor.

Brf Gastorp Lindome

Styrelsen



Lindorne vägförening 2018-12-27

Motion till årsmötet 201$

Hästhovsvägen. delen söder om Ginsvägen, är i starkt behov av ny beläggning. Frågan om
upprustning av gatan har diskuterats under flera år.

Skälet till att aktuellt athete ej kommit till stånd har varit att Mölndals stads Tekniska
förvaltning vid förfrågningar har angivit behovet av och eventuella planer på att anlägga
nya VA-ledningar i gatan.

Vid nyligen tagen kontakt med ansvariga på Tekniska förvaltningen framkom att utbyggnad
av nya VA-ledningar till aktuella fastigheter ej finns med bland planerade VA-saneringar
under de närmaste åren. Det mest logiska hade ju varit att utföra arbetet samtidigt som
nyläggning skedde av ledningsnätet i angränsande gator 2015 men så blev inte fallet.

Jag föreslår därför art årsmötet beslutar om utförande av ny beläggning och därtill hörande
arbeten på aktuellt gatuavsnitt. Skulle mot förmodan VA-utbyggnad senare komma till
utförande får, liksom fallet varit med angränsande gat&, kommunen utföra ny beläggning av
gatan.
Innan eventuellt arbete utförs bör samordning ske med berörda fastighetsägare beträffande
upprustning av angrilrisande murar mm.



info1indome-vf.se lör 8 dec. 2012 09:38

till info

You received a new message from odbom@hotmail.com sent via the contact form on
lindome-vf.se.

Namn: Steven odbom

Amne: Motion årsmöte

E-post: odbom@hotmail.com

Telefon: 0705270067

Meddelande: Motion till årsmötet 2019

Dagvattenbrn;men på gångbanan vid holmåkravägen 16 b/c är undermålig och fyller inte sin
funktion. Varje vinter fryser den och översvämmas när smältvattnet börjar rinna på våren.
Detta leder till skador på gångbanan och intilligande fastigh&ter. Dagvattenbrunnen är endast
lm djup och från vattenytan till botten är det endast 60cm. De andra brunnarna i området är
betydligt djupare och fryser inte på vintrarna. 1 brunnen finns det en värmekabel som ska
motverka att brunnen fryser men den fungerar uppenbarligen inte. Problemet återkommer
varje år och har enligt grannar pågått i minst 2Oår.

Jag föreslår att brunnen grävs till det djup som är standard i området och att en fungerande
värmekabel monteras i brunnen.



info@lindome-vLse 1 jan. 2019 14:26 (8 dagar sedan)

till info

You received a new message from louise.theen@hotmail.com sent via the contact form on
lindome-vf.se.

Namn: Louise Théen (ordf GMF Släffenhus)

Ämne: Motion till årsmötet

E-post: louise.theen@thotmai1.com

Telefon: 0739240599

Meddelande: Hej,
GMF Slättenhus önskar lämna in en motion till vägföreningen Lindome gällande asfaltering
av gångar samt justering av dagvattenbrunnar i Område C(vägar Al, A3, A5 och As).

Om ni önskar motionen på annat sätt så kontakta mig gärna!

Med vänliga hälsningar,
Louise Théen
Ordförande
GMF Slättenhus

L
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FÖRSLAG TILL INKOMST- OCH UTGIFTSSTAT FÖR 2019

Intäkter
Medlemsavgifter 560.000:-
Kommunalt driftbidrag 950.000:-
Ränteintäkter 10.000:-
Ersättning för återställningsarbeten 400.000:- 2/
Balanserat överskott från 2018 454.000:-

Summa intäkter 2.374.000:-

Utgifter
Förrådskostnader 5.000:-
Brukningsavgift dagvatten 130.000:-
Underhålisbeläggningar 500.000:-
Gaturenhållning röjning mm 300.000:-
Skyltar, avstängningar, farihinder 50.000:-
Räcken, murar 50.000:- (35.000:-)
Anläggningar för avvattning 50.000:-
Återställningsarbeten 300.000:- 2/
Brounderhåll 25.000:-
Ovrigt barmarksunderhåll 50.000:-
Vinterväghållning 400.000:- 3/
Kontorsmaterial, trycksaker mm 5.000:-
Porto 10.000:-
Administration och allmänna omkostnader 16.000:-
Arvoden, skatter, avgifter 135.000:- (150.000:-)
Reserverade driftsmedel till 2019 348.000:-

Summa utgifter 2.374.000:-

Budgeten baserad på att medlemsavgift utgår med 450:- per andel (7,0)
och att förutsatta bidrag erhålles.

1/ Kommunen har beslutat höja bidraget till Lindome, Kållereds och Tulebo vägföreningar
med totalt 600.000:- . Av detta antas c-a 300.000:- tillfalla Lindome vägförening.

2/ Förutsätts minska jämfört med föregående år då utbyggnaden av fiber inom området
är stort sett slutförd.

3/ Antaget belopp.

Styrelsen


