
VERKSAMHETSBERÄ TTELSE FÖR STOCKBY VÄGFÖRENING

Styrelsen för Stockby Vägförening far härmed avge följande verksamhetsberättelse för
budgetäret 2017-09-01 till 2018-08-31.

Styrelse, Revisorer & Valberedning

Vilhelm Boije, ordförande
Christer Andersson, vägmästare
Kenneth Bergman, kassör
Rune B1omkvist,belysning & grönornräden
Konny Österlin, sekreterare
Linda Borg, suppleant & kommunikatör
Frank Pfestorf, suppleant
Örjan [osefsson, suppleant
Gunnel Lärka Rafner, suppleant

mandattid 2018
mandattid 2018
mandattid 2018
mandattid 2019
mandattid 2019
mandattid 2018
mandattid 2019
mandattid 2019
mandattid 2018

Dan Normark, revisor
Elisabeth Palm, revisor
Mattias Idevik, revisorssuppleant
[an-Aksel Lundström, revisorssuppleant

mandattid 2019
mandattid 2018
mandattid 2019
mandattid 2018

Klaus Czerlitza, valberedning (sammankallande)
Andreas Lahham, valberedning

mandattid 2018
mandattid 2018

Administration

Ärsstämman hölls den 15 november 2017 i Stenhamra församlingsgärd,
Under perioden fran september 2017 till augusti 2018 har styrelsen hällit 10 protokollförda
möten. Utöver detta har det löpande hällits arbetsmöten, möten med entreprenörer samt
representanter för Ekerö kommun.

)
Vägföreningen har tagit emot ärenden via telefon, e-post och facebook. Det finns även en hel
del matnyttig information pä föreningens hemsida. www.stockbyvagforening.se

Vägunderhäll

Äretsvinter var inte lika snörik som tidigare, däremot varierade temperaturen kraftigt. Detta
medförde att grusning av cykelvägar, trottoarer och vägar ökade väsentligt. Rensning och
sopning av vägar och trottoarer har genomförts enligt plan.

Samtliga dagvattenbrunnar och nägra diken har rensats.

Del av Skogsvägen och Sjöhällsvägen har lagts om samt korsningen Vallviksvägen
Uppgärdsvägen. Trottoarerna pä Klevbergs- och Bätharnnsvägen har lagts om och för att öka
säkerheten för de gäende har dessa breddats. Trottoaren pä Bäthamnsvägen har breddats pä
ett sadant sätt att säväl gäende som cyklister kan samsas om utrymmet.

Ett antal farthinder har iordningsställts där behov att begränsa hastigheten har funnits.
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Arbetet med fiberinstallationerna avslutades under hösten. Ytterligare fiberinstallation har
gjorts utan anmärkning pä vära vägar.

Kompletteringar och utbyte av vägskyltar har skett och sker kontinuerligt,

Belysning

Vi har äterigen dragit ekonornisk fördel av den omfattande belysningsinvestering sam gjorts
tidigare är, Samtliga armaturer är av typen LEDvilket ger lang hällbarhet och läga
driftskostnader. Sammanlagt har 19 nya belysningsstolpar satts upp i ornrädet för att ge
förbättrad belysning pä gang och cykelvägar.

Grönomräden

Da det även i är har varit en för föreningen gynnsam vinter ur ekonomisynpunkt har vi fortsatt
kunnat lägga stort krut pä grönornräden, Vi har rensat upp i parker och längs med vägar (ex.
Byängsvägen & Stenhamravägen). Grönornräden kommer även vara ett fokusornräde under
kommande verksarnhetsär.

)

Ekonomi

Föreningens ekonomi redovisas i särskild rapport.

Stenhamra i oktober 2018

Stockby Vägförening

)

v~
Ordförande

Linda org

~::-I\_----
Chris~n

fl V\AAA ,\( t_ llJ~~
"Gunnel Lärka Rafner
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RESUL TATRÄKNINGAR Noter Resultat
2017-09-01

Resultat
2016-09-01

2018-08-31 2017-08-31

Bokslutsdispositioner
Upplösning av eget kapital enligt beslut 2017
Avsättning till Underhälls- och förnyelsefond
Summa bokslutsdispositioner

551 294 0
Not 4 0 -280 000~----------+-----------~

551 294 -280 000



BALANSRÄKNINGAR Noter 2018-08-31 2017-08-31

TILLGANGAR

amsättningstillgängar

Kortfristiga fodringar
Skattekonto 5 5
Kundfordringar 0 10916

Summa kortfristiga fodringar 5 10921

Kassa och bank
Resursbank sparkonto 808776 803953

') SBAB Sparkonto 55383 553340
Collector Bank 174053 669732
Affärskonto Handelsbanken 180277 185807
Sparkonto Handelsbanken 0 981 348
Summa kassa och bank 1 218489 3194180

)
SUMMA TILLGANGAR 1 218494 3205101

EGET KAPITAL aCH SKULDER

Eget kapital
Balanserade vinstmedel 551 294 550922
Arets resultat -551 294 372
Summa eget kapital 0 551294

Fondavsättningar
Underhalt och förnyelsefond Not 5 919752 950000
Summa fondavsättningar 919752 950000

Kortfristiga skulder
) Leverantörsskulder 0 36790

Förskott fran medlemmar 0 56
Avräkning arbetsgivaravgift 0 2
Upplupna Arvoden 14850 10000
Upplupna sociala avgifter 2795 2389
Reservering kostnader vägarbeten Not 1 157875 1 531 348
Reservering kostnader schakt 123222 123222
Summa kortfristiga skulder 298742 1 703807

SUMMA EGET KAPITAL aCH
SKULDER 1 218494 3205101



NOTER TILL RESULTAT - OCH BALANSRÄKNINGAR

Not 1 Kostnader för beläggning och underhällsarbete.

Bruttokostnader enligt fakturor 2838 147
Reservering slutkostnad för ärets arbeten 157875
Upplösning av föreqäende ärs reservering -1 531 348
Fran underhälls och förnyelsefond -30248
Redovisad kostnad för beläggnings-och underhätlsarbeten 1434426

Not 2 Arvoden, sociala avgifter

Arvoden sty relse, revisorer, valberedning. 222183
Sociala avgifter 52671

274854

Not 3 Administrativa Kostnader (Se Budget) 159226
)

Not4 Avsättning till Underhälls- och förnyelsefond
Minst 4 % av andels avgifterna upp till en nivä motsvarande 20 % av
andels avgifterna enligt föreningens stadgar. 0

Not 5 Underhälls och förnyelsefond
lnqäende balans 950000
Utnyttjat under
aret -30248

Utqaende balans 919752

) Not 6 Summa andelar 2018-20191 Avgift/andel2018-2019
13317,8 256 kr

Summa 3409356,8

Styrelsen förslag till utdebitering 256kr/andel



INTÄKTER
Andels avgifter
Slitageavgifter
Statligt bidrag
SUMMA INTÄKTER

KOSTNADER
Driftkostnader
Vinterunderhäll vägar
Beläggnings- och underhällsarbeten vägar
Sopning, rensning brunnar och diken
Underhäll grönomräden
Underhäll belysning
Elkostnader belysning
Reinvestering belysning
Kostnader skadegörelse och stöld

Personalkostnader
Arvode och ersättningar inkl. sociala
avgifter

)

Administrativa kostnader
Arsmöten och Styrelsemöten
Kontorsmaterial
Trycksaker
Teleavgifter
Telefonservice (Kalix 24)
Datakostnader
Porto- Postbox
Försäkringar
Avgifter bank
Div. övriga kostnader (REV)
Föreningshuset
Div. administrativa kostnader

SUMMA KOSTNADER

RESULTAT

BUDGET
2018-09-01
2019-08-31

BUDGET
2017-09-01
2018-08-31

3 409357 Not 6
8500

32000

3406541
8500

31400
3449857 3446441

-700000 -700000
-I 350000 -1 300000
-200000 -200000
-630000 -630000
-50000 -80000
-65000 -65000

0 0
-10000 -20000

-3005000 -2995000

-278857 -293239

Not3
-25000 -18337 -20000
-4500 -4375 -4500
-2000 -I 145 -2000

-10000 -7257 -6000
-30000 -28730 -25000
-12000 -32 178 -15 000
-3000 -2798 -3000
-500 -200 -500

-2000 -1 457 -2000
-10000 -6320 -10000
-67000 -56429 -70000

L -166000 -159226 -158000

-3449857 -3446239

o 202
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Styrelsens förslag till Verksamhetsplan för budgetäret 2018/2019

Administration
Rollerna i styrelsen har nu satt sig och vi kommer under kommande verksarnhetsär att
fortsätta arbetet med den ansvarsfördelning som föreligger nu. Löpande möten kommer att
hällas, iregel andra mändagen i mänaden med ett kortare uppehäll under jul och sommar.

Ett ornräde vi behöver hitta bättre rutiner för är hur flyttanmälan skall göras samt hur mäklare
informerar om vär verksamhet. Information kommer att läggas upp pä hem sid an.

Verksamhetsplan vägar

Under detta verksamhetsär ska ätgärder göras pä Byängsvägen och Klevbergsvägen 30 A-F da
dessa har brister och förhöjda vattenbrunnar.

Strandvägens trottoar planeras att läggas om fran början ner till korsningen med Gnejsvägen.
Kvaliteten är inte tillfredställande pä densamma.

Därtill kommer kontinuerligt underhäll att göras.

Sedvanligt vinterunderhäll sker enligt tidigare är samt fortsätter arbetet med att rensa diken.

Belysning
Garantiätgärder och service av belysningsanläggningen kommer under äret att utföras av den
entreprenör som vägföreningen anlitat. Bogfelts serviceavtal utlöper 31 maj 2019 och
styrelsen avser upphandla ny entreprenör.

Grönomräden
Skötsel av grönytor med tillhörande diken, buskar och träd kommer att pägä löpande.
Kommande är planeras en omfattande rensning i skogspartiet runt vattentornet, för mera
information se det utskick som kom i samband med kallelsen till ärsmötet.

Ekonomi
Styrelsens förslag till budget för budgetäret 2018/2019 frarngär av bifogat förslag.
Andelstalen enligt 2004 ärs förrättningsbeslut och som fastställts i januari 2008, ligger till
grund för utgiftsstaten. Utdebiteringen föresläs bli oförändrad 256 kr/andel för
verksamhetsäret,
Faktura för vägavgift kommer att skickas ut under november mänad med sista betalningsdag
den 31 december 2018.



Personalbudget 2018/2019

Belopp Belopp
Funktion Befattning/ 18/19 17/18

Ansvarsomräde

Styrelse Ordförande 25000 25000
Ledamot (Kassör) 40000 40000
Ledamot (Sekreterare ) 20000 20000
Ledamot (Bel 0 Grän) 40000 40000
Ledamot (Vägmästare) 40000 40000
Suppleant (Media ans.) 15000 15000
Suppleant 10000 10000
Suppleant 10000 10000
Suppleant 10000 10000

Totalt styrelse 210000 210000

Revisorer Ärsarvode 5000 5000
Ärsarvode 5000 5000

Valberedning Ärsarvode 2500 2425
Ärsarvode 2500 2425

Total ersättning samtliga funktioner 2018/2019 2017/2018
Styrelse 210000 210000
Revisorer 10000 10000

)
Valberedning 5000 4850

225000 224850

Total ersättning inkl sociala avgifter
Summa ersättning 278857 293239



REVISIONSBERÄTTELSE

Till ärsmötet för STOCKBY VÄGFÖRENING

Vi har granskat ärsredovisningen och bokföringen samt styrelsens förvaltning i
Stockby Vägförening for räkenskapsäret

2017-09-01 - 2018-08-31.

Det är styrelsen som har ansvaret for räkenskapshandlingarna och förvaltningen.
Värt ansvar är att uttala oss om ärsredovisningen och förvaltningen pä grundval
av vär reVISIOn.

Revisionen har utförts i enlighet med god revisionssed i Sverige. Det innebär att
vi planerat och genomfort revisionen for att i rimlig grad försäkra oss om att
ärsredovisningen inte innehäller väsentliga feI. En revision innefattar att granska
ett urval av underlagen for belopp och annan information i räkenskaps
handlingarna. I revision ingär ocksä att pröva redovisningsprincipema och
styrelsens tillämpning av dem samt att bedöma den samlade informationen i ärs
redovisningen. Som underlag for värt uttalande om ansvarsfrihet har vi granskat
väsentliga beslut, ätgärder och förhällanden i föreningen for att kunna bedöma
om nägon styrelseledamot är ersättningsskyldig mot föreningen, Vi har även
granskat om nägon styrelseledamot pä annat sätt har handlat i strid med ärs
redovisningslagen, lagen om förvaltning av samfälligheter eller föreningens
stadgar.
Vi anser att vär revision ger oss rimlig grund for vära uttalanden nedan.

Arsredovisningen har upprättats i enlighet med ärsredovisningslagen och ger
därmed en rättvisande bild av föreningens resultat och ställning i enlighet med
god redovisningssed i Sverige.

Vi tillstyrker att ärsmötet fastställer resultaträkningen och balansräkningen,
beviljar styrelsens ledamöter ansvarsfrihet for räkenskapsäret,

Elisabeth Palm



Motion
17 september 2018 I 05:26 I 3 KB

Fran:

Max Heniksson <max.henriksson87@gmail.com>

Till

info@stockbyvagforening.se

Hej,
Jag undrar hur jag skriver ett färslag till er, eller en motion kanske är den korrekta benämningen?
Och vad bör den innehalla?

Det gäller att jag skulle vilja ha ett farthinder utantör oss pä blasbacksväqen. Ska jag utveckla mer med
anledning osv?

Med vänlig hälsning, Max

Skickat fran min iPhone



Stenhamra 2018-09-18

®
Till ärsstärnman 2018 i Stockby vägförening.

Motion rörande vägbelysning längsmed Hemvärnsvägen.

Bakgrund:

I dagsläget saknasdet vägbelysning i bäda ändarna av Hemvärnsvägendvs i korsningen av
HemvärnsvägenjStrandvägen samt vid infarten till Borgenparkens parkering. Detta resulterar i att
gäende synsväldigt dällgt under den mörka perioden av äret.

Yrkande:

Jagyrkar pä att Stockby vägförening beslutar att lämplig vägbelysning monteras pä Hemvärnsvägen.

Underskrift:

;2~stensson
Hemvärnsvägen7

Tel: 0707-174762

) Mejl: joth02@outlook.com

_j



Motion till Stockby vägförening, ärsstämman 6 november 2018

Tva stora betonghinder har nyligen uppsatts mellan den privata vägen som leder fran
Lövhagsvägen till Ekenslund och den gäng/cykelväg som gar i nord-sydlig riktning, väster om
Rägvägen, Havrevägen och Vetevägen.

Vi motionerar om att des sa hinder äter avlägsnas, av följande skäl:

1. Sädana hinder har oss veterligen aldrig nägonsin funnits där förut. Behovet kan alltsä starkt
ifrägasättas.
2. Man kan möjligen tänka sig ett behov av hinder om gäng/cykelvägen skulle missbrukas av
bilister. Vi har dock aldrig observerat nägot sädant missbruk. (Vi har bott här sedan 1999.)
3. De tva betonghindren hindrar arbetsmaskiner (för underhäll av väg, vägkanter och
gräsmattor) att komma fram.
4. De tva betonghindren stör framkomlighet för cyklister samt i viss man även framkomlighet
für fotgängare.
5. De tva hindren utgör ett synnerligen störande inslag i miljön. (Klartext: de är förfulande.)

Britt Elfving och David Liljequist
18 september 2018



Motion till Stockby Vägförenings ärsrnöte 2018-11-06.

MOTION

Paförekommen anledning mäste SVstvra upp sina rutiner vid upphandlingar av entreprenörer.

Eraentreprenörer nyttjar olovandes vär grusväg för tung transport med kostsamma skador till följd
vilket mäste fa ett slut.

Flera exempel kan nämnasmen jag nöjer mig med 3.

1) Dalekplatsen väster om Korn- och Ragvägensnyggadesupp för ngt är sedan kollapsade
vägbanken pä nägra ställen da ris och träd kördes bort pa blöt grusväg.

2) Nu pa sensommaren 2018 dikades gängvägen mot Havre- och Rägvägen och vägen nyttjades
bade för etablering och bortforsling av massor.

3) Dabelysningen ordnades i Eknäsnyttjades vägen änvo.

) Om nyttjande av vär grusväg ändä inte kan undvikas skadetta ske i sarnräd med osssom betalar för
den, innan transporterna sker.

Vid detta samräd skaocksä en överenskommelse träffas om ev. kompensation för detta nyttjande.

Med vänlig hälsning

JohanSiönäs

Ekenslund6

17962 Stenhamra

) 0708-101224



)

Motion till Stock by Vägförenings ärsmöte 2018-11-06.

MOTION

Da medlemmar vid förra ärsmötet uppdrog at styrelsen att utreda den av styrelsen avslagna
motionen om vägunderhäll pä grusvägen mellan Eknäs och Galtuddvägen hoppas jag veta vad
styrelsen kom fram till.

Med vänlig hälsning

Johan Siönäs

Ekenslund 6

17962 Stenhamra

0708-101224



Motion till Stockby Vägtörenings arsmöte 6/11 2018

Angäende: Sättre belysning i anslutning till vissa gang- och cykelvägar.

Bakgrund: Vid f1eragang- och cykelvägar i ornrädet saknas belysning helt. Särskilt
för lite större barn som ofta rör sig i omrädet pä väg till och fran kompisar
även efter mörkrets inbrott, skapar detta en känsla av otrygghet. Det
utgör ocksä en säkerhetsrisk vintertid, da det är svärt att se var man
trampar.

Ett exempel är de gang- och cykelvägar som sammanbinder nedre
delarna av Ax-, Majs-, Rag-, Vete- och Kornvägen, som är helt obelysta.

Förslag: Föresläs att Vägföreningen inspekterar de obelysta gang- och
) cykelvägarna och föreslär förbättringsmöjligheter.

Med vänlig hälsning,

Jonas och Monika Strömberg
Axvägen 11

)
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Svar till motioner att behandlas vid
Stockbyvägförenings ärsrnöte 6 nov 2018
Motion 1: Max Henriksson- Farthinder pa Blasbacksvägen

Styrelsens svar: Vid bedömning om behov av farthinder föreligger, väger styrelsen in
vägens sträckning (rak eller böjd), vägens bredd och eventuellt antalet berörda
fastigheter. I detta fall är vägen smaI och böjd och därav föreslär styrelsen till
stämman att avslä motionen.

Motion 2: JonasThorstensson - Vägbelysning längsmed Hemvärnsvägen

Styrelsens svar: Hemvärnsvägen ingär i Borgensparksornrädet med blivande ny
detaljplan. I samband med uppförande av nya förskolan kommer kommunen att se
.över Hemvärnsvägensom blir tillfartsornräde. I väntan pä detta föreslär styrelsen
stämman att avslä motionen.

Motion 3: Britt Elfving & David Liljeqvist - Tva stora betonghinder vid gangvägfran Lövhagsvägen
till Ekenslund

Styrelsens svar: Vägen betongsuggorna star pä tillhör inte vägföreningens gemensam
hetsanläggning. Därav har Vägföreningen ingen befogenhet att flytta suggorna och
föreslär säledes stämman att motionen avsläs. Motionärerna föresläs att ta kontakt
med berörd fastighetsägare för att inhämta tillständ till förskönande rnälning av
suggorna.

Motion 4: Johan Siönäs- Entreprenörers nyttjande av privata vägar för tung transport

Styrelsens svar: Vägföreningens entreprenörer far inte nyttja privata vägar utan
tillständ. Styrelsen kommer fortsättningsvis i större utsträckning informera
entreprenörerna om detta och därmed föresläs stämman att motionen bifalles.

Motion 5: JohanSiönäs- Vägunderhall av grusvägmellan Eknäsoch Galtuddsvägen

Styrelsens svar: Frägan har undersökts under äret och avstämningar har skett med
fastighetsägare, Lantmäteri, LEJA(vägföreningens vinterunderhällsentreprenör] och
REV's(Riksförbundet EnskildaVägar) jurist. Svaret är att vägföreningen inte kan ta
över ansvar för ornräden utanför förrättningen och ej far äta sig extra uppdrag utan
full kostnadstäckning. Därav föresläs stämman att avslä motionen.

Enytterligare aspekt som försvärar frägan är att föreningens vägornräde i dagsläget
enbart har asfaltsbeläggning och en grusväg, enligt LEJA,kräver ett annat underhält da
beläggningens egenskaper skiljer sigvid olika temperaturer. Engrusväg kräver mera



Motion 6:

Motion 7:

Motion 8:

skötsel da halka uppstär lättare än pa asfalt och säledes blir den administrativa
hanteringen mera krävande.

Jonas& Monika Strömberg - Bättre belysning i anslutning till vissagang- & cykelvägar

Styrelsens svar: Belysningen i nämnda ornräden har behov av att sesöver. Prisförslag
har inhämtats men budgetornräde under kommande verksarnhetsär saknas.Styrelsen
kommer lägga in detta i framtida ärs planer och föreslär därav stämman att bifalla
motionen.

EvaHellstadius - Dalig avrinning och "Vättern-pöl" vid Apelvägen 3 tillS

Styrelsens svar: Situationen är problematisk inte bara pä grund av vägens fall utan
försväras även av grenar och löv fran popplarna. Vägen har skrapats för att fa till ett
bättre fall. Styrelsen kommer ta in prisförslag pä att anläggaytterligare en
rännstensbrunn och föreslär därmed stämman att bifalla delar av motionen.

JanSjögren - Dengamla lekplatsen mellan Penselgrändoch Palettvägen

Styrelsens svar: Utredning av gängbara alternativ till problemavhjälpning av framlagt
ärende visar att motionärens förslag är bade kostnadseffektivt och estetiskt tilltalande
och därmed förefaller vara det bästa alternativet. Styrelsen föreslär att rivning av
lekplats och anläggning av gräsmatta läggsin i vägföreningens verksamhetsplanering
och att stämman säledes föresläs bifalla motionen.


