
VERKSAMHETSBERÄ TTELSE FÖR STOCKBY VÄGFÖRENING

Styrelsen för Stockby Vägförening fär härmed avge följande verksamhetsberättelse för
budgetäret 2018-09-01 till 2019-08-31.

Styrelse, Revisorer & Valberedning

Vilhelm Boije, ordförande
Christer Andersson, vägmästare
Kenneth Bergman, kassör
Rune Blomqvist, belysning & grönomräden
Gunnel Lärka Rafner, sekreterare
Konny Österlin, suppleant
Andreas Lahham, suppleant
Frank Pfestorf, suppleant
Per [ohnsson, suppleant

mandattid 2020
mandattid 2020
mandattid 2020
mandattid 2019
mandattid 2019
mandattid 2019
mandattid 2020
mandattid 2019
mandattid 2020

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

mandattid 2019
mandattid 2020
mandattid 2019
mandattid 2020

Klaus Czerlitza, valberedning (sammankallande)
Per Lindblad, valberedning

mandattid 2019
mandattid 2019

Administration
Ärsstämman hölls den 6 november 2018 i Stenhamra försarnlingsgärd.
Under perioden frän september 2018 till augusti 2019 har styrelsen hällit 10 protokollförda
rnöten. Utöver detta har det löpande hällits arbetsmöten, möten med entreprenörer samt
representanter för Ekerö kommun. Styrelsemötena har även föregätts av förberedande möten
mellan kassören, belysning & grönomrädesansvarige och vägmästaren.

Vägföreningen har sänt ut en enkät för att kartlägga medlemmarnas önskemäl om framtida
förvaltningsform. Resultatet presenteras pä ärsmötet,

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 Ett omräde
som har förbättrats under äret är hur flyttanmälan skall göras, detta kan nu göras via
hemsidan.

Vägunderhäll
Ärets vinter 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.

Klevbergsvägen30 A-F har fätt en justering av beläggningen där ett flertal beteckningar med
höjdskillnader inneburit problem med snöröjningen. 1Jh
Byängsvägen har delvis lagts om vid korsningen med Starrängsvägen, 9} ~X
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Vändplanen vid Galtuddsvägen har asfalterats.
Farthindret vid Alviksvägen 6 har flyttats oeh kombinerats med ett övergängsställe för att
skapa bättre säkerhet för gäende.
Ny asfaltsbeläggning har utförts pä gängvägen mellan Strandvägen oeh Uppgärdsvägen,
Ett antal smäskador pä vägarna har ätgärdats.

Belysning
Avtalet med Bogfeits löpte ut 2019-05-31.

Föreningen har gjort en ny upphandling. Ny entreprenör för skötsel av belysningen är
Söderhamns entreprenad AB.Sammanlagt har sex nya belysningsstolpar satts upp i omrädet
för att ge förbättrad belysning pä gäng oeh eykelvägar samt pä Hemvärnsvägen.

Grönomräden
Den planerade rensningen av skogspartiet runt vattentornet inhiberades pä grund av oro för
att det kunde blivit ett kalhygge.
Kommunens arborist har gjort en besiktning av popplarna längs Apelvägen oeh
Bätharnnsvägen oeh har därefter föreslagit en del ätgärder.
Rensning av grönomräden har utförts bland annat längs GC-vägarnamellan vändplanerna i
Eknäs- och Bäthamnsomrädet. Vihar tagit ner ett antal träd som riskerade att bläsa ner pä
privata fastigheter. Gräsmatta har anlagts pä planen mellan Penselvägen och Gallerigränd.

Ekonomi
Förerungens ekonomi redovisas i särskild rapport.
Styrelsen föreslär att ärets vinst 31039:- kronor överförs till underhällsfonden.

Stenhamra i oktober 2019
Stockby Vägförening

Frank Pfest

~£)r~s-so-n--

Vägmästare
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O~~~'-"l Gunnel Lärka Rafner



Noter Resultat Resultat
2018-09-01 2017-09-01- -
2019-08-31 2018-08-31

3419750 3413610
1474 0
8960 8761

0 0
33886 32248

0 0
3464070 3454 619

RESULTATRÄKNINGAR

Rörelsens intäkter
Andels avgifter
Inträdesersättninq iGA14
Slitageavgifter
Div. övriga intakter
Statligt bidrag
Oresuqämnmq
Summa rörelseintäkter

)

Rörelsens kostnader
Vinterunderhäll väqar
Belaggnings & underhällsarbeten väqar
Ovrigt underhäll (sopning m.m.)
Underhäll grönomräden
Underhäll belysning
Komplettering belysning
Elkostnader belysning
Kostnader skadegörelse och stöld
Summa rörelsekostnader

Not 1

Personal- & adm. kostnader
Arvoden & ers inkl. sociala avgifter
Ovriga adm. kostnader
Summa ersonal- & adm. kostnader--

Not2
Not3

)

3

-638966
-1 373767
-115760
-627984
-28073

-183000
-58416

o
-3025966

-687286
-1 434426
-193237
-701 098
-41 638

-473646
-51 688

o
-3583019



BALANSRÄKNINGAR Noter 2019-08-31 2018-08-31

TILLGANGAR

Omsättningstillgängar

Kortfristiga fodringar
Skattekonto 65 5
Kundfordringar 26300 0
Summa kortfristiga fodringar 26365 5

Kassa och bank
Resursbank sparkonto 100 000 808776

) SBAB Sparkonto 143488 55383
,-J Collector bank 540791 174053

Aff3rskonto Handelsbanken 283635 180277
Sparkonto Handelsbanken 0 0
Summa kassa och bank 1067914 1218489

')
SUMMA TILLGANGAR 1094279 1 218494

EGET KAPITAL OCH,SKULDER

Eg~t kapital Not4
Balanserade vinstmedel 0 551 294
Arets resultat 31039 -551 294
Underhäll och förnyelsefond 919752 919752
Summa eget kapital 950791 919752

Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder 0 0
Förskott frän medlemmar 0 0
Avr3kning arbetsgivaravgift 0 0
Upplupna Arveden 0 14850
Upplupna sociala avgifter 0 2795
Reservering kostnader väqarbeten Not 1 0 157875
Reservering kostnader schakt 143488 123222

.» Summa kortfristlga skulder 143488 298742

SUMMA EGET KAPITAL OCH
SKULDER 1094279 1 218494
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Noter till resultat och balansräkningsamt budget

Not 1 Kostnader för beläggning och underhällsarbeten

Bruttokostnader enligt fakturor
Upplösningav fOregäende ärs reservering
Arets kostnad fOrbeläggnings-ochunderhällsarbeten

1 531 642
-157875
1373767

Not 2 Arvoden, sociala avgifter

Arvoden styreise, revisorer,valberedning.
Sociala avgifter

209500
33025

242525

Not 3 Admlnlstrativa kostnader (Se resultat och budget) 170709

Not 4 Eget kapital

Arets resultat 31039

Minst 4 % avandels avgifterna upp till en nivä motsvarande
20 % av andels avgifterna enligt föreningens stadgar.
Underhälls och förnyelsefond
Summa eget kapital

919752
950791

" , Not 5 (Se budget)

.J,

Summa andelar 2019-2020
'133383
Summa 3414604,8 kr



BUDGET BUDGET
2019-09-01 2018-09-01
2020-08-31 2019-08-31

INTÄKTER
Andels avgifter 3414605 Not5 3409357
Ersättning inträdes i GA 14 0 0
Slitageavgifter 9000 8500
Statligt bidrag 33900 32000
SUMMA INT ÄKTER 3457505 3449857

') KOSTNADER
Driftkostnader

,..__/

Vinterunderhäll vägar -785000 -700000
Beläggnings- oeh underhällsarbeten vägar -1300000 -1350000

") Sopning, rensning brunnar oeh diken -150000 -200000
Underhäll grönomräden -600000 -630000<:»
UnderhälI belysning -100000 -50000
Elkostnader belysning -65000 -65000
Komplettering belysning -310000 0
Kostnader skadegörelse oeh stöld -7500

Personalkostnader
Arvode oeh ersättningar ink!. soeiala avgifter

Administrativa kostnader Not3
Arsmöten oeh Styrelsernöten -30000 -24 168 -25000
Kontorsmaterial -4000 -3386 -4500
Tryeksaker -3000 -2 125 -2000

2 Teleavgifter -10000 -9506 -10000
Telefonserviee (Kalix 24) -30000 -22653 -30000
Datakostnader -20000 -17592 -12000
Porto-Postbox -4000 -3261 -3000
Försäkringar -300 -200 -500
Avgifter bank -2000 -1 538 -2000
Div. övriga kostnader (REV) -5000 -3019 -10000
Föreningshuset -83 261 -67000
Div. administrativa kostnader

SUMMAKOSTNADER

Uttag ur fond 310000

RESULTAT o
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Arvodes Budget 2019-2020

Belopp Belopp
Funktion Befattning/ 19/20 18/19

Ansvarsomräde

Styrelse Ordförande 25000 25000
Ledamot (Kassör) 45000 40000
Ledamot (Sekreterare, Media ans.) 25000 20000
Ledamot (Bel 0 Grön) 45000 40000

) Ledamot (Vägmästare) 45000 40000
-.___/

Suppleant (Mötesbaserat) 10000 15000
Suppleant (Mötesbaserat) 10000 10000

l Suppleant (Mötesbaserat) 10000 10000
Suppleant (Mötesbaserat) 10000 10000

Totalt styrelse 225000 210000

Revisorer Ärsarvode 5 000 5 000
Ärsarvode 5 000 5 000

Valberedning Ärsarvode 2500 2500
Ärsarvode 2500 2500

Total ersättning samtliga funktioner 2019/2020 2018/2019
Styrelse 225 000 210 000
Revisorer 10 000 10 000
Valberedning 5 000 5 000

240000 225000

J, Total ersättning inkl. sociala avgifter
Summa
ersättning 276705 278857
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Styrelsens förslag till verksamhetsplan för budgetäret 2019/2020

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

...._./

Vägar
Apelvägens trottoar frän infart Stockmos fabrik till MorelIvägen planeras att läggas om.
En dagvattenbrunn ska installeras vid Apelvägen i enlighet med beslutad motion.
Översyn av GC-vägar ska göras dä vissa är istort behov att renoveras .
Farthindren pä Strandvägen ska ätgärdas dä kvaliteten pä dem idag är undermälig.
Därtill kommer kontinuerligt underhält att göras.
Sedvanligt vinterunderhäll sker enligt tidigare är.

Belysnlng
Komplettering av belysningen pä GC-vägarna i Eknäs och Bäthamnsomrädet kommer att ske
under hösten. Det kommer att utföras tva ronderingar per är, en stor pä hösten där man även
kollar status pä stolpar och kopplingsutrustning samt en mindre pä värvintern där man kollar
belysningen. Offert för förbättring av belysningen i"Gamla Stenhamra" har begärts.

Grönomräden
Vi fär tyvärr lägga mycket energi pä att uppmana medlemmar att sköta sina häckar och övrig
växtlighet Röjningsarbeten kommer även fortsättningsvis att utföras kontinuerligt. Viplanerar
att genomföra en skonsam röjning av skogsomrädet runt vattentornet under äret,

Popplarna längs Apelvägen och Bäthamnsvägen behöver rensas fran alIa större döda grenar
som utgör en risk om de skulle falla ner och skada nägon/nägot, även en viktreduktion av
enstaka tyngre grenar som kan riskera att brytas i kraftig vind rekommenderas enligt
kommunens arborist.

Ekonomi
Styrelsens förslag till budget för budgetäret 2019/2020 framgär 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 2019.
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REVISIONSBERÄTTELSE

Till ärsmötet för STOCKBY VÄGFÖRENING

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

2018-09-01 - 2019-08-31.

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

Revisionen har utförts i enlighet med god revisions sed i Sverige. Det innebär att
vi planerat och genomfort revisionen for att i rimlig grad försäkra oss om att
ärsredovisningen inte innehäller väsentliga fel. En revision innefattar att granska
ett urval av underlagen för belopp och annan information i räkenskaps
handlingarna. I revision ingär ocksä att pröva redovisningsprinciperna och
styrelsens tillämpning av dem samt att bedöma den sarnIade informationen i ärs
redovisningen. Som underlag för 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 för 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 för räkenskapsäret.

Elisabeth Palm



Motion 1
Motion till Ärsrnötet 2019 Stockby vägförening.

Motion om att begränsaalt. förbjuda parkering pä Bläsbacksvägen

Bläsbacksvägen har blivit som en Parkeringsplats.Gatan är numera ofta enfilig pä längre sträcka och
gar inte att mötas pä. Större fordon/Utryckningsfordon har emellanat mycket trängt att ta sig fram.
Parkering sker utan hänsyn till utfarter fran tomter och orsakar ibland stora besvär vid in/utfart fran
privat tomt. I vintras, de dagar da det snöade, kunde inte snöröjning ske obehindrat pga. dessa
parkeringar. Trottoaren lämnades rnänga ganger delvis oplogad/osandad da maskinen tvingats ut pä

") körbanan av platsbrist.

De fiesta parkerarna bor som jag uppfattar det i Bostadsrätts föreningen. Där finns alltid gott om
parkeringsplatser pä föreningens mark men bara ett fatal använder dessa.Det finns säledes alltid
flera lediga platser inne pä ornrädet som borde användas innan parkering pä gatan behöver ske.

Jagyrkar pä att:

Alt. 1:Utöka stoppförbudet i kurvan till större delen av gatan.
Alt. 2: Förbjuda parkering nattetid.
Alt. 3: Heiagatan beläggsmed parkerings förbud.
Alt. 4: Kombination av ovanstäende.

Framkomligheten, säkerhet mot trafik olyckor samt i snöröining/vägunderhäll skulle vinna mycket pä
detta.

Göran Styfberg
Bläsbacksvägen 12
Tel. +46 708 98 28 11
Goran.styfberg@telia.com)

:..J Styrelsens svar till motion 1:

Styrelsen har resonerat om denna fräqa med kommunen flera ganger. Parkeringsförbud
för vägen har begärts men ej beviljats av kommunen. Trots detta har fräqan äteriqen
tagits upp med kommunen da styrelsen fullständigt häller med motionären om de
beskrivna konsekvenserna för bade vinterväqhällninq oeh besvär för de boende i
ornrädet.

Tyvärr kan inget av alternativen verkställas av vägföreningen och därmed kan motionen
ej bifallas av ärsmötet utan mäste, enligt styrelsen, avsläs. Dock gärna med uppmaningen
till styrelsen att fortsättningsvis uppmärksamma kommunen pä sväriqheterna kring
Blasbaeksväge~.



Motion 2
Hej,

Pa förra ärsrnötet tog jag upp problemet med att farthindren pä Klevbergsvägen är för
branta för oss som har läqa bilar och som inte kör SUV.

Ingen äterkorn till mig med svar somjag lovats.

Framkomlighet ska väl garanteras alia som bor pä denna gata oavsett fordon?

Vi har bott länge pa adressen och bilarna har funnits imin ägo langt innan hindren kom
till. Flera av mina bilar tar i varje gang jag ska över det brantaste hindret vid
överqä ngsstäIlet.

Vägföreningen vägrar att ersätta mina skador.

Jag ber er inte ta bort hindren utan bara göra dem lite mindre branta. Vi är flera som har
samma bekymmer med att ta oss över hindren.

Vägföreningen är välkommen att studera med egna ögon ett försök att passera hindret.

Hälsningar, Sven Carlsson
Klevbergsvägen 30 D

Styrelsens svar till motion 2:

Farthindret är byggt med tanke pä att framförallt alia skolbarn ska fa en sa säker väg som
) möjligt när de gar till och fran skolan, detta är prio 1. Det tidigare utförandet var ur

denna synpunkt inte optimalt varför dagens utförande byggdes. Motsvarande hinder
finns pä rnänqa andra ställen och är inte unikt för Stenhamra. Innan dagens utförande
fastställdes, gjordes ett antal versioner med annan lutning men resultatet blev inte bra.
För att möjliggöra förenklad passage över farthindret har styrelsen en dialog med Ekerö
kommun. Planen är att sätta upp vägbom vid nerfarten av backen och flytta fram
bommen fran skolan närmare vägen. Pasa sätt ökas säkerheten för barn da de mäste
"sakta ner farten" när de ska passera överqänqsstället, Efter utförd ätqärd planeras att
förändra hindret.

Styrelsen föreslär ärsstärnman aU bifalla motionen med tillägget att invänta kommunens
ätqärder gällande qänqväqsbornrnar.


