StorskogensÊVägförening
ÅrsmöteÊ2022

KALLELSE
TILL ÅRSMÖTE 2022

Söndag 27/2 2022 Kl. 13.00
STAVSNÄS BYGDEGÅRD

DAGORDNING
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ÅrsmöteÊ27ÊFebruari,Ê2022

§1

MötetsÊöppnande.

§2

ValÊavÊordförandeÊförÊmötet

§3

ValÊavÊsekreterareÊförÊmötet

§4

FrågaÊomÊkallelseÊtillÊårsmötetÊskettÊiÊbehörigÊordning.

§5

FastställandeÊavÊröstlängd.ÊUppvisandeÊavÊfullmakter.

§6

FastställandeÊavÊdagordning

§7

ValÊavÊtvåÊjusteringsmän,ÊtillikaÊrösträknare.

§8

StyrelsenÊverksamhetsberättelseÊochÊekonomiskÊredovisningÊförÊdetÊgångnaÊåret.

§9

RevisorernasÊberättelse.

§10

FrågaÊomÊansvarsfrihetÊförÊstyrelsensÊledarmöter.

§11

InkommnaÊmotionerÊochÊstyrelsensÊförslag.

§12

ArvodeÊtillÊstyrelsenÊochÊrevisorer.

§13

BeslutÊbudgetÊ2022/2023ÊsamtÊdebiteringslängd.

§14

ValÊavÊordförandeÊochÊordinarieÊledarmöter.

§15

ValÊavÊsuppleanter.

§16

ValÊavÊRevisorerÊochÊrevisorssuppleanter.

§17

ValÊavÊvalberedning.

§18

ÖvrigaÊfrågor

§19

MeddelandeÊomÊvarÊpåskrivetÊprotokollÊfinnsÊtillgängligt

§20

Avslutning
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INKOMMNAÊMOTIONERÊ
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FrånÊRolandÊPergament.Ê

MotionÊ1:Ê

IÊslutetÊavÊdetÊordinarieÊÅrsmötetÊ30ÊMajÊ2021ÊblevÊviÊinformeradeÊattÊvårÊ
vägföreningÊharÊdenÊlägstaÊavgiftenÊavÊsamtligaÊvägföreningarÊpåÊVärmdö.Ê
HadeÊdetÊvaritÊsåÊattÊmanÊklareradeÊavÊattÊhållaÊvägarnaÊiÊbraÊskickÊmedÊdenÊ
lågaÊavgiften,ÊsåÊhadeÊdetÊvaritÊmycketÊbra.ÊTyvärrÊsåÊärÊdetÊinteÊså.ÊTrotsÊ
förraÊåretsÊkrafttagÊochÊförbrukningÊavÊ3ÊårsÊbesparingar,ÊsamtÊattÊComHemÊ
ladeÊnerÊmassorÊavÊpengarÊpåÊåterställning,ÊåterstårÊmycketÊattÊgöra.ÊDetÊärÊsåÊ
mycketÊkvarÊattÊvägföreningenÊmåsteÊarbetaÊmedÊ5-årsÊplanerÊochÊskjutaÊpåÊ
akutaÊåtgärderÊtillÊsenareÊår.

JagÊföreslårÊdärförÊenÊExtraÊAvgiftÊtasÊutÊ2021,ÊavÊsammaÊstorlekÊsomÊdenÊ
ordinarieÊavgift,ÊdvsÊ115ÊkrÊperÊandel.ÊAvgiftenÊskaÊtasÊutÊenligtÊandelstalen,Ê
såÊföreningenÊföljerÊdeÊreglerÊochÊförordningarÊsomÊgällerÊförÊenÊ
vägförening.
JagÊföreslårÊocksåÊattÊframtidaÊavgifterÊhöjsÊtillÊenÊhållbarÊnivå,ÊsåÊattÊvägarnaÊ
kontinuerligtÊharÊenÊgodÊstandardÊframöver.ÊVarÊdennaÊnivåÊliggerÊvetÊjagÊ
inte,ÊkanskeÊvidÊ200ÊkrÊperÊandel?ÊEllerÊmer?ÊIÊvarjeÊfallÊmåsteÊdetÊvaraÊ
betydligtÊhögreÊänÊdagensÊ115Êkr.
DetÊgerÊföreningenÊmöjlighetÊatt:
TidigareläggaÊakutaÊåtgärderÊochÊmöjliggörÊförÊstyrelsenÊattÊgöraÊettÊbraÊjobbÊ
såÊviÊfårÊutÊdetÊviÊbordeÊavÊstyrelsenÊgodaÊarbete.
MedÊliteÊplaneringÊkunnaÊhållaÊÅrsmöteÊiÊslutetÊavÊmaj,ÊsomÊiÊår,ÊvilketÊgerÊ
mångÊflerÊmedlemmarÊmöjlighetÊattÊdelta.
Svar:

Styrelsen föreslår avslag på motionen.
Styrelsen har tagit motionen i beaktande i arbetet med att ta fram en plan
för de kommande fem årens renoveringar och underhåll. Styrelsen hänvisar
till förlag till femårsplan och budget.
Styrelsen behöver beslut tidigt under året kring budget för att kunna
planera verksamheten. Därav att vi behöver ha årsmötet under början av
året.
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FrånÊRolandÊPergament.Ê

MotionÊ2:Ê

JagÊföreslårÊattÊenÊparkeringsförbudsskyltÊsättsÊuppÊvidÊinfartenÊtillÊvårtÊ
område,ÊmedÊettÊtilläggÊattÊförbudetÊgällerÊhelaÊområdet.
EnÊmedlemÊföreslogÊdettaÊunderÊårsmötetÊ2021,ÊmenÊstyrelsenÊvarÊtveksamÊ
omÊdetÊvarÊmöjligt.

Svar:

JagÊtyckerÊattÊdetÊinteÊbordeÊfinnasÊnågraÊtveksamheter.ÊPåÊvägarna,ÊsomÊärÊ
smala,ÊfårÊmanÊvälÊinteÊparkera?ÊOchÊalltÊsomÊärÊvidÊsidanÊavÊvägarnaÊärÊ
privatÊmark/natur,ÊsåÊdärÊfårÊmanÊvälÊinteÊhellerÊparkera?
Styrelsen föreslår bifall till motionen.
Styrelsen har varit i kontakt med kommunen som meddelar att det krävs
stämmobeslut för att ansöka om lokala trafikföreskrifter. Styrelsen ges i
uppdrag av stämman att ansöka om generellt parkeringsförbud. Styrelsen
får också i uppdrag att se över och ansöka för andra behov av lokala
föreskrifter som kan vara aktuella för ökad trafiksäkerhet.
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STYRELSENSÊFÖRSLAGÊTILLÊBUDGETÊ
StyrelsenÊharÊtagitÊframÊenÊ5-årsÊplanÊochÊ3ÊförslagÊpåÊfinansiering.
StyrelsensÊförslagÊärÊattÊattÊhöjaÊavgiftenÊtillÊ200ÊkrÊperÊandel.
StyrelsensÊmålsättningÊtillÊ2026:

•ÊhaÊarbetatÊiÊkappÊdetÊbrådskandeÊunderhålletÊgenomÊattÊhaÊrenoveratÊsamtligaÊÊÊ
ÊÊgrusvägar.
•ÊdikatÊdeÊvägavsnittÊsomÊharÊbehovÊavÊdet
•ÊgenomförtÊenÊinventeringÊavÊstatusÊpåÊvägtrummor
•ÊutformaÊplanerÊförÊskötselÊavÊdiken,ÊskogÊochÊövrigÊvegetationÊliksom
ÊÊskyltningÊiÊområdet
•ÊViÊskallÊocksåÊhaÊfonderatÊminstÊ300Ê000ÊkrÊattÊanvändasÊtillÊrenoveringÊavÊ ÊÊÊÊ
ÊÊÊfrämstÊasfaltvägarna.

SeÊbifogadÊ5-årsÊplanÊförÊutförligareÊinformation.
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VALBEREDNINGENSÊFÖRSLAG
STORSKOGENSÊVÄGFÖRENINGÊ2022/2023

VäljsÊpåÊantalÊår

Styrelse
Ordförande

UlfÊLindgren

ValdÊtillÊstämmanÊ2023

Ledamot

ThomasÊNilsson

Omval

Ledamot

JohnÊMagnusson

ValdÊtillÊstämmanÊ2023

Ledamot

JanÊKoltaj

ValdÊtillÊstämmanÊ2023

Ledamot

KristinaÊPaltén

Omval

VäljsÊpåÊ2Êår

CeciliaÊGävertÊ

Nyval

VäljsÊpåÊ2Êår

VäljsÊpåÊ2Êår

Suppleanter
PeterÊNorén

ValdÊtillÊstämmanÊ2023

EvaÊPerssonÊ

ValdÊtillÊstämmanÊ2023

CathrinÊWidlundÊ

Nyval

VäljsÊpåÊ2Êår

HansÊLingkvist

Omval

VäljsÊpåÊ1Êår

PeterÊThuman

ValdÊtillÊstämmanÊ2023

Revisorer

Suppleanter
EvaÊLundinÊ

Nyval

VäljsÊpåÊ1Êår

MårtenÊGranbeck

Omval

VäljsÊpåÊ2Êår

Valberedning
AnnikaÊAtterhallÊThuman
AnitaÊElonen
Vakant

FULLMAKT

StorskogensÊVägförening
ÅrsmöteÊ2022

Storskogens Vägförenings

ÅRSMÖTE
2022-02-27

VarjeÊfas ghetÊharÊvidÊomröstningÊenÊröst,Êoavse ÊhurÊstorÊandelÊmanÊhar.
Avgi enÊ llÊsamfällighetenÊskallÊvaraÊfullföljdÊförÊa ÊmanÊskaÊfåÊrösträ .
VarjeÊombudÊfårÊhaÊmaximaltÊ1Êfullmakt.Ê

OmbudetsÊFörÊochÊE ernamn:

A ÊföraÊminÊtalanÊunderÊVägföreningensÊÅrsmöte
FörÊochÊE ernamnÊ(textas):

Fas ghetsbeteckning:

Adress:

Underskri :

FårÊINTEÊföreträdaÊmigÊiÊpunkÊnrÊenligtÊdagordningenÊutanÊminÊröstÊär:Ê

………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………

Bilaga 5-års plan
2022-01-23

Styrelsens förslag till Femårsplan
Målsättningen med planen:
• Styrelsens ambition är att till 2026;

• ha arbetat i kapp det brådskande underhållet genom att ha
renoverat samtliga grusvägar
• dikat de vägavsnitt som har behov av det
• påbörjat ett program för löpande påfyllning av grus (löpande
vägunderhåll)
• genomfört en inventering av status på vägtrummor
• utforma planer för skötsel av diken, skog och övrig vegetation
liksom skyltning i området

• Vi skall också ha fonderat minst 300 000 kr att användas till
renovering av främst asfaltvägarna
Planen är ett levande dokument som vi kommer att uppdatera
till varje årsstämma även om den beskrivna målsättningen
2026 kvarstår.

Hur har vi resonerat?
• En plan för drift och underhåll som även omfattar en långsiktig finansiering
• En plan som skall bygga på en långsiktig och stabil ekonomisk grund
• 2025 ska styrelsen presentera en plan för perioden 2026-2031 som innefattar;
• löpande underhåll
• planer för renovering av vägtrummor
• återstående delar av asfaltvägarna
• röjning av vegetation längs vägarna
• Planen skall innehålla en förväntad vägavgift för perioden
• 5-årsplanen skall uppdateras inför varje årsstämma
• Styrelsen skall också under 2022 arbeta fram en detaljerad plan för samtliga vägar som redovisar
vägsträckor, beläggning, planerat årligt underhåll mm.

Förutsättningar och Bakgrund
• Föreningen förvaltar ca 14 km vägar, varav ca 4 km asfalterat och 9 km grusvägar, idag
med en årlig intäktsbudget på ca 590.000kr
• Föreningen har under perioden med avloppsarbeten och fiberåterställning hållit
tillbaka vägunderhållet
• Vid stämman 2021 presenterades en första femårsplan
• Under 2019 och 2020 investerade föreningen ca 1 MKR i vägarna samtidigt som
Comhem avslutat sin återställning efter fiberinstallationerna till en kostnad av knappt 2
MKR
• Under 2021 har vi investerat ca 400.000 kr, (det ska jämföras med att ca 150 000 kr
tidigare har avsatts per år till underhåll)
• Vi har under de senaste två åren lärt oss mycket om vad som krävs för att höja
standarden på vägarna till en bra nivå och vilka kostnader det medför
• Vi konstaterar att det kostar mer än vad vi uppskattade förra året bland annat på grund
av ökade materialkostnader
• Vi har en stor eftersläpning i underhåll som kräver både stora och omgående insatser

Ekonomi
•

Vi har idag 5451 vägandelar som vi debiterar med 115 kr vilket ger en årlig intäkt på ca 590.000 kr/år
• Alla fastigheter är inte bebyggda och ger därmed inte full intäkt

•

Driftstöd från Trafikverket kommer att utgå med ca 52.398 kr/år (ca 260.000 kr över 5 år), men betalas ut i efterskott och påverkar resultatet först 2022/2023
• För vissa större insatser kan vi också söka upprustningsbidrag
• Under 2021 har föreningen fått 342 000 kr och vi har fått beviljat ca 90 000 kr för renovering av fyra vägar under 2022

•

Dikesrensning eller kantskärning är väldigt viktig för att höja standarden på vägarna
• Dikning av 2/3 av vägnätet beräknas kosta ca 900 000 kr
• Dikning görs som regel med 10 års mellanrum

•

När grusvägarna har renoverats behöver de underhållas löpande, för att undvika att vi kommer i samma situation igen, att behöva göra stora och kostsamma
insatser.
• Vägarna behöver grusas minst vart 4:e år
• Löpande grusning kommer att minska driftkostnaderna på sikt
• Kostnad ca 300 000 kr/år
• Att renovera resterande grusvägar beräknas kosta 1 460 000 kr

•

Vid lite enklare jämförelser är vår uppfattning att våra vägavgifter i jämförelse är och har varit väldigt låga

•

I arbetet med femårsplanen har styrelsen jämfört tre olika alternativ för renovering och underhåll

I arbetet med femårsplanen har styrelsen jämfört
tre olika alternativ för renovering och underhåll
BAS: OFÖRÄNDRAD AVGIFT - Vid en oförändrad avgift 2022 kommer det ta oss till 2025 innan grusvägarna är
renoverade. Inget arbete med diken eller löpande underhåll kan påbörjas.
ALTERNATIV 1: OFÖRÄNDRA AVGIFT OCH EXTRA UTTAG MED EN ÅRSAVGIFT - Med uttag av en extra årsavgift
2022 kan grusvägarna vara klara 2023 och dikningen 2025/26 men löpande underhåll kan inte påbörjas.
ALTERNATIV 2: HÖJD AVGIFT TILL 200 KR/ANDEL FRÅN 2022 - En höjning av årsavgiften till 200 kr under 2022
kommer under femårsperioden ge oss möjlighet att renovera samtliga grusvägar, kantskurit 2/3 av dikena och
startat ett program med årlig grusning av vägnätet. Dessutom påbörjat ytterligare förstärkning av kassan för att
renovera asfaltvägarna och andra åtgärder i vägnätet. = STYRELSENS FÖRSLAG
Om stämman godkänner den här planen kommer styrelsens att arbeta med att upphandla och detaljbudgetera för
att genomföra planen. 5-årsplanen skall uppdateras inför varje årsstämma och till stämman 2025 ska styrelsen
presentera en ny 5-årsplan med huvudaktiviteter och finansiering.

BAS:
OFÖRÄNDRAD
AVGIFT

*

*

Renovering Väg 1 = Renovering av Barnviksslingan med 220 000 kr, Vättestigen 95 000 kr, Dalstråket 156 000 kr inkl dikning och Handskviksvägen 175 000 kr, totalt 646 000"

ALTERNATIV 1:
OFÖRÄNDRAD
AVGIFT OCH
EXTRA UTTAG
MED EN
ÅRSAVGIFT
*
*

*
*

Renovering Väg 2 = " Kvarnsjövägen, Timmerdalen, Bryggstigen, Kvarnsjöstigen, Solhöjdsvägen, Bivägen, Bergatrollsvägen. Totalt ca 2000 meter á 200 kr/lpm. Totalt 400 000 kr.
Renovering Väg 3 = Slutet av Storskogs- och Krysshamnsvägarna, Älvslingan, Vidsjövägen, Ängsstigen och Myrsvägen ca 2100 meter á 200 kr. Totalt 420 000 kr.

ALTERNATIV 2:
HÖJD AVGIFT
TILL 200
KR/ANDEL
FRÅN 2022

*
**

Renovering Väg 1 = Renovering av Barnviksslingan med 220 000 kr, Vättestigen 95 000 kr, Dalstråket 156 000 kr inkl dikning och Handskviksvägen 175 000 kr, totalt 646 000"
Renovering Väg 2 = " Kvarnsjövägen, Timmerdalen, Bryggstigen, Kvarnsjöstigen, Solhöjdsvägen, Bivägen, Bergatrollsvägen. Totalt ca 2000 meter á 200 kr/lpm. Totalt 400 000 kr.
Renovering Väg 3 = Slutet av Storskogs- och Krysshamnsvägarna, Älvslingan, Vidsjövägen, Ängsstigen och Myrsvägen ca 2100 meter á 200 kr. Totalt 420 000 kr.

Renoverat stora delar av de asfalterade vägarna.
Renoverat Tallstigen och Hölberget (kommer att döpas om
till Storskogsvägen 21 A-D)
Hyvlat, grusat och vältat Kvarnsjövägen och Bivägen.
Hyvlat Byträskvägen.
Saltat samtliga grusvägar
Klippt och slyröjt samtliga diken.
Renoverat Byträskvägen inkl dikning av hela
sträckan, vändplan på Krysshamnsvägen och ett
mindre avsnitt på Barnviksslingan. Klippt samtliga
diken, saltat och sladdat grusvägarna.
Plan kommande aktiviteter

Renoverat
Kurrebovägen

2019

Dikning fortsätter.
Påbörja arbetet med
kompletteringsgrusning av ¼ av
grusvägarna.
Årligt underhåll av diken och vägar

2020

Styrelsens
ambition
Med oförändrad ambition för
2026 kan styrelsen komma att
ändra prioritering av åtgärderna
om man finner det lämpligt.

2021

2022

2023

Dikning fortsätter
Kompletteringsgrusning
Årligt underhåll av diken och vägar

2024

Renovering av Älvslingan,
Vidsjövägen, Ängsstigen, Myrsvägen
och slutet av Storskogs- och
Krysshamnsvägarna.
Påbörjat dikning.
Årligt underhåll av diken och vägar
Renovering av Barnviksslingan, Dalstråket
inkl dikning, Handskviksvägen, Vättestigen,
Kvarnsjövägen, Timmerdalen, Bryggstigen,
Kvarnsjöstigen, Solhöjdsvägen, Bivägen,
Bergatrollsvägen
Årligt underhåll av diken och vägar

2025

2026
Kompletteringsgrusning
Årligt underhåll av diken och vägar

Tack 
Storskogens Vägförening

