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KALLELSE	TILL	FÖRENINGSSTÄMMA	2017	

 
MEDLEMMARNA	I	TORREDS	VÄGFÖRENING	
kallas till ordinarie föreningsstämma i Kullaviksskolans matsal, Kyviksvägen 1, torsdagen den 18 maj kl 18.30. 
 
Observera att vi har samma lokal som förra året! 
 
Det	som	kommer	att	avhandlas	på	föreningsstämman	är	bland	annat	
• Styrelsens verksamhetsberättelse. 
• Revisorernas berättelse. 
• Ansvarsfrihet för styrelsen. 
• Behandling av inkomna motioner och styrelseförslag. 
• Styrelsens förslag till prioritering av större arbeten. 
• Ekonomi och arvoden. 
• Val av styrelseledamöter och -suppleanter, revisorer och valberedning. Den nyvalda styrelsen tillträder omedelbart 

efter stämman. 
	
Tillgängliga	dokument	inför	mötet	
Till kallelsen bilagda handlingar samt budget för 2017 finns tillgängliga två veckor före stämman hos föreningens 
sekreterare Ingemar Israelsson, Torredsvägen 182, telefon 073-989 63 41, samt naturligtvis i anslutning till stämman. Vid 
stämman finns också debiteringslängden för 2017 framlagd. 
 
Paus	och	fika	
Ta med dig egen fika till pausen. Dela/byt med grannen och passa på att också byta tankar inför efterföljande röstningar. 
 
Hjärtligt välkomna! 
Styrelsen för Torreds vägförening 
 
 
Röstning	och	ombud	
Röstberättigad medlem, som är närvarande vid föreningsstämma, har, oavsett om han äger en eller flera 
delägarfastigheter, en röst. 
I fråga som har ekonomisk betydelse skall medlemmarnas röstetal i stället beräknas efter delägarfastigheternas andelstal, 
om medlem begär det. Dock får medlems röstetal ej överstiga en femtedel av det sammanlagda röstetalet för samtliga 
närvarande röstberättigade medlemmar. 
 
Medlems rösträtt kan utövas genom ombud. Ombud får ej företräda mer än en medlem. Som stämmans beslut gäller den 
mening för vilken de flesta rösterna avgivits. 
Ta med undertecknad fullmakt med fastighetsbeteckning där det tydligt framgår vem som ger fullmakt till vem. 
Använd bifogad blankett. 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Till kallelsen bilagda handlingar 
• Föredragningslista 
• Verksamhetsberättelse för 2016 (tryckt på ena sidan bladet) 
• Revisionsberättelse för 2016 (tryckt på andra sidan bladet) 
• Blankett för fullmakt vid röstning (baksidan visar hur du hittar till Torreds vägförenings Faceboksida) 
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F Ö R E D R A G N I N G S L I S T A 

vid föreningsstämma i Kullaviksskolans matsal torsdag 2017-05-18 kl. 18.30. 

1. Föreningsstämman öppnas. 

2. Val av ordförande för föreningsstämman. 

3. Val av sekreterare för föreningsstämman. 

4. Fråga om föreningsstämman blivit stadgeenligt utlyst. 

5. Fastställande av föredragningslista/dagordning. 

6. Val av två justeringsmän och tillika rösträknare att jämte ordföranden justera protokollet. 

7. Styrelsens verksamhetsberättelse för år 2016. 
Föredragande: Thomas Lindquist. 

8. Revisorernas berättelse samt frågan om ansvarsfrihet för styrelsen 2016. 
Föredragande: Sverker Lovén/Barbro Bergqvist, revisorer för verksamhetsåret 2016. 

9. Inkomna motioner. 
Inga motioner inkomna. 

10. Framställningar från styrelsen. 

10.1 Styrelsens prioritetsordning för större arbeten i samband med VA-saneringen. (Styrelsen följer entreprenaden 
för VA-saneringen och beställer tilläggsarbeten där det är önskvärt att höja standarden): 
• Inventering och besiktning av dagvattennätet i området för VA-sanering i Torred öster om Säröleden etapp 2 
och 3 har genomförts. Kommunen bekostar en hydrologisk utredning av kapaciteten hos dagvattennätet. 
Utredningen utförs av Tyréns och skall utmynna i förslag på förstärkningsåtgärder. Nödvändiga sådana 
beställer TVF av, och i samråd med kommunen. Kostnadsfördelningen förhandlas. 
• Kommunen asfalterar första vägen på vänster sida efter Kullaviksrondellen i samband med övriga 
återställningsåtgärder. 

10.2. Styrelsens prioritetsordning för större arbeten utanför VA-saneringen: 
• Lagning av Lilla Brattåsvägen, ny gatlykta i samband med att Ellevio ansluter fastigheterna med jordkabel 
och att fiberslang läggs ner. Lagningsbeslut om vägbanan tas efter det att VA-dragningen i Brattås beslutats av 
kommunen. 
• Verkställande av stämmobeslutet att sätta upp tre gatlyktor på Skogslyckevägen har fått anstå i väntan på 
beslutet från ett överklagande till Länsstyrelsen i Halland angående användning av asfaltsfräs. – Det 
ursprungliga stämmobeslutet innehöll en orealistiskt låg takkostnad. Styrelsen vill ha stämmans klartecken att 
höja denna till en marknadsmässig nivå. 
• Styrelsen vill ha stämmans beslut att sätta upp två nya gatlyktor på Sävhultsvägen. 

 Anm. Kommunen byter ut alla äldre belysningsstolpar i trä mot stålstolpar med LED-lampor i samband med 
VA-arbetena. Utbytet bekostas helt av kommunen. När utbytet är genomfört har hela belysningssystemet 
kopplats samman och tändning och släckning styrs centralt från kommunen. 

10.3. Fiber för hela Torred 
• Kungsbacka bredbandsnät har under våren dragit fiber vid Rundvägen och Myrvägen i Tollesbur. 
Inkopplingen sker i maj. Därmed finns det fiber i hela TVF:s område väster om 158:an. 
• Kungsbacka bredbandsnät drar också fiber i området för VA-etapp 1. Inkoppling i sommar? 
• För resten av Torred drar IP-Only fiber. De har fått tillåtelse att använda TVF:s vägområde utan kostnad. Vårt 
krav är att de samråder med kommunens VA-projektör vid dragningen så att driftstörningar p.g.a. avgrävningar 
under VA-entreprenaden minimeras. Vi vill också att de i samarbete med Kungsbacka bredbandsnät bygger 
nätet med matning från två håll så att en skada på en huvudledning inte släcker ner hela området. 

10.4 Nytt medlemskap i föreningen. Inträdesavgift. 
Som medlem i föreningen har du del i värdet av alla vägar och del i föreningens andra tillgångar. 

 Vid tomtdelning eller avstyckning tillkommer en ny medlem i föreningen. Lantmäteriet ombesörjer att denna 
nya medlem införs i debiteringslängden efter att föreningens ordförande och kassör skrivit på 
ansökningsblanketten ”Överenskommelse om andel i gemensamhetsanläggning”. I blanketten kan föreningen 
markera att den nya medlemmen skall betala en ersättning/inträdesavgift motsvarande sin del i vägens värde 
samt i föreningens tillgångar i form av kassabehållning och fonderade medel minus skulder vid 
ansökningstillfället. 
Vägens värde beräknas enligt en angiven schablonmetod. Denna innebär en noggrann uppmätning av väglängd 
och -bredd för varje väg som ingår i föreningen samt en redovisning av yta (grus, oljegrus eller asfalt), ålder 
och skick. Det är ett omfattande arbete att ta fram detta (och nu får du en förklaring till alla de färgfläckar som 
dök upp på vägarna för någon månad sedan). 

 För 1 april 2017 (med bortbruten asfalt och öppna schakter) har vi beräknat vägens värde enligt denna metod 
till 6 373 124 kr. Föreningen nettobehållning i banken uppgår till 1 232 873 kr. Summan 7 605 997 kr dividerad 
med nuvarande antal medlemmar (219 st) +1 blir 34 573 kr. Detta är också den avgift som den nya medlemmen 
får betala till föreningen. 

 Observera att avgiften bara gäller nya medlemmar. En annan användning av fastigheten – att t.ex. tomten 
bebyggs – kostar givetvis inget. 

Vänd 



 

10.5 VA-saneringen etapp 1.  
Styrelsen har inga formella möjligheter att påverka projekteringen av VA-nätet. Däremot kan en aktiv styrelse 
påverka många av de detaljval som görs under byggtiden, samt föra medlemmarnas talan i de frågor som gäller 
mer generella problem som byggandet medför. 

 Styrelsen har bokat in ett möte med konstruktör och byggledare för att diskutera våra erfarenheter från 
entreprenaden. Det är vår förhoppning att mötet blir konstruktivt så att några av de missar och onödiga 
friktionsmoment som vi upplevt under etapp 1 kan minimeras under etapp 2 och 3. – Vi önskar också föra fram 
våra medlemmars generella erfarenheter och synpunkter. Kontakta någon i styrelsen så ser vi hur vi kan få med 
dem. 

 Vi har framfört till byggledaren att det vore önskvärt att ha ett öppet möte med förvaltningen där alla som 
berörts av bygget kunde vara med och framföra sina synpunkter. Vi har inte fått gehör för detta önskemål. – Vi 
vill därför uppmana de som tycker att detta är viktigt att själva organisera ett upprop till Nämnden för Teknik 
om saken. 

 

Paus och intagande av egna medhavda förfriskningar, tillfälle för samspråk med grannen före röstning. 

 

11. Styrelsens förslag till utgifts- och inkomststat samt debiteringslängd för 2017. 
Styrelsen föreslår oförändrad avgift; 2000 kr för helårsboende, 1000 kr för sommarboende och 500 kr för tomt. 
Föredragande Annika Borgasgård f. Thalenius. 

12. Beslut om arvoden och ersättningar till nästkommande mandatperiods styrelse, revisorer och valberedning samt 
medlemmars arbete för TVF. – Enligt stämmobeslut från 2015 fick valberedningen i uppgift att ge förslag på 
ersättningar efter hörande av styrelse och revisorer. – Den nuvarande valberedningen föreslår att uppgiften i 
stället ges direkt till revisorerna, som har en bättre inblick i föreningens arbete. Styrelsen instämmer i detta. 
Stämman får besluta i saken. 

 Då arvodena justerades senast vid stämman 2015 föreslås oförändrade ersättningar: Ett fast arvode till 
ordförande på 6000 kr, kassör 4000 kr, sekreterare 3000 kr, arbetschef 4000 kr, webbmaster 1000 kr; dessutom 
750 kr/styrelsemöte för ordinarie ledamot. Ersättningen innefattar även rutinmässig uppföljning av beslut och 
deltagande i AU mellan styrelsemöten. Styrelsesuppleanter får 100 kr/bevistat styrelsemöte. 
Arvode för revisorer är 800 kr/person och för valberedning 800 kr att dela. 
Arbete som medlem gör för TVF ersätts med 150 kr/timme. Beslut om sådan ersättning tas av styrelsen och 
läggs ut på hemsidan. 

 Alla föreningens förtroendevalda inbjuds till en enkel jultallrik i anslutning till verksamhetsårets sista 
styrelsemöte. 

13. Valberedningens arbete har utmynnat i ett förslag till stämman. Man vill också framhålla: 
”Det budskap vi genomgående hört från medlemmarna under valberedningsarbetet är att styrelsens verksamhet 
är alldeles för stängd; det saknas såväl kommunikation som transparens och det är något man omgående vill se 
en ändring på.” 

14. Val av styrelseordförande för nästa mandatperiod. Den nyvalda styrelsen tillträder direkt efter stämman. 
Avslutad mandatperiod 2016/2017: Thomas Lindquist. Förslag: omval för 2017/2018. 
Föredragande: Valberedningen Magnus Eek (Lena Eriksson, sammankallande, är bortrest den 18 maj). 

15. Val av styrelseledamöter (normalt väljs halva styrelsen åt gången för två år). 
Förslag: omval av Thomas Lindquist för 17/18 och 18/19, nyval av Lena Olsson för 17/18 och 18/19. 
(Frederic Grahn, Annika Borgasgård f. Thalenius och Ingemar Israelsson är valda för 17/18). 

16. Val av styrelsesuppleanter. 
Förslag: omval av Göran Gaveberg för 17/18 och 18/19, nyval av Christian Matti för 17/18 och 18/19 samt 
Michael Engström för 17/18. 
(Magnus Eek, Johan Lundin och Thomas Voeler är valda för 17/18, men Magnus Eek ställer sin plats till 
förfogande). 

17. Val av revisorer och revisorsuppleanter för verksamhetsåret 2017. 
Mandatperiod 2017: Revisorer: Sverker Lovén, Barbro Bergqvist 
Revisorsuppleanter: Thomas Lager, Magnus Holmén 
Förslag för 2018: Omval på alla posterna. 

18. Val av valberedning samt utseende av sammankallande för 17/18. 
Avslutad mandatperiod: Lena Eriksson, sammankallande, och Magnus Eek. 

19. Övriga frågor (ett öppet diskussionsforum utan beslutsrätt).  

20. Beslut om tid och plats för protokolljustering samt protokollets tillgänglighet för medlemmarna. 

21. Sammanträdet avslutas. 
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Torreds Vägförening. Verksamhetsberättelse för 2016
Mandatperioden för styrelse och valberedning är tidsperioden mellan årsmötena. En ny styrelse tillträder
omedelbart efter årsmötet. Verksamhetsåret följer kalenderår, revisorer väljs därför kalenderärsvis och
tillträder den 1 januari, något halvår efter årsmötet.

M e d l e m s a n t a l
Den31 december 2016 hade TVF 219 medlemmar uppdelade på 184 permanentboende, 16 fritidsboende
och 19 tomter. Fyra mastägare har avtal med föreningen men ingen rösträtt.

För t roendevalda före årss tämman 2016
Styrelseledamöter: Thomas Lindquist (ordförande). Frederic Grahn (vice ordförande och arbetscheO.
Ingemar Israelsson (sekreterare), Annika Borgasgård f. Thalenius (kassör) och Patrik Bencker
(vvebbmaster).
Suppleanter: Magnus Eek, Jonas Edman, Göran Gaveberg, Johan Lundin och Thomas Voeler.
Valberedning: Lena Eriksson, sammankallande, Tommy Marcussen.
För t roendevalda ef ter årss tämman 2016
Styrelseledamöter: Thomas Lindquist (ordförande). Frederic Grahn (vice ordförande och arbetschef),
Ingemar Israelsson (sekreterare), Annika Borgasgård f. Thalenius (kassör) och Patrik Bencker
(webbmaster). Patrik begärde time-out från styrelsearbetet från september och ersattes av Lena Olsson.
Samtliga styrelseledamöter ingår i arbetsutskottet.
Suppleanter: Magnus Eek, Göran Gaveberg, Johan Lundin, Lena Olsson och Thomas Voeler.
Valberedning: Lena Eriksson, sammankallande, Magnus Eek.
För t roendevalda för ka lenderåret 2016
Revisorer: Barbro Bergqvist, Sverker Loven.
Revisorsuppleanter: Thomas Lager, Magnus Rabe.

S a m m a n t r ä d e n

Föreningen hade sin årsstämma 2016-05-18; styrelsen har haft 8 protokollförda styrelsemöten.
Vägarbeten och underhåll
Vi har som vanligt utfört slaghackning av vägslänter och sopat upp flis efter vinterns halkbekämpning.
Svenska Kraftnät bytte ut markkabeln i Kontiscanförbindelsen och delar av Lerdalavägen förvandlades
till en grusväg. Vi beslöt att acceptera pengar istället för asfaltering med tanke på att vägen grävs upp helt
i nästa V A-etapp.

VA-entreprenaden för etapp 1 har börjat
I augusti började Markbygg AB entreprenadarbetena för VA etapp 1 (upp till krönet/vattendelaren på
Bolebergsbacken). Enligt den första tidplanen skulle arbetet vara klart till jul. Så blev det inte...
De boende i området har upplevt besväret med helt bortgrävda vägar, vi andra behövde till en början bara
tvätta bilen lite oftare. Den 6 december stängdes Torredsvägen av på, visade det sig, obestämd tid och för
många ökade den dagliga körsträckan högst väsentligt.

Fiber till hela Torred, förstärkt elnät, förnyad belysning, byte dagvattenrör
På hösten började IP-Only, ett för de flesta helt okänt bolag gå ut med ett fibererbjudande till hela Torred.
Företagets kundtjänst var till föga hjälp för de som ville veta mer så vid ett möte strax innan jul bestämde
vägföreningen att ta initiativ till ett möte specifikt för Torred om fiber, där både Ip-Only, Kungsbacka
Bredbandnät och politiker i Nämnden för Teknik skulle kunna reda ut vem som skulle kunna göra vad.
Utfallet av detta möte hör hemma i nästa års verksamhetsberättelse.

I samband med VA-etapp ett har de boende inom etappen fått ett erbjudande om bredband via
Kungsbacka Bredbandsnät. Fiberkablarna dras parallellt med schaktarbetet för vatten och
avloppsledningarna. Även Ellevio förnyar och förstärker sitt markförlagde högspänningsnät och
kommunen byter ut våra gamla belysningsstolpar i trä mot stålstolpar med LED-armatur.
Vägföreningen ansvarar för dagvattenledningarna utefter vägarna. Vi passar på att byta ut äldre
betongledningar som är nära sin tekniska livslängd mot nya i plast. Samtidigt ser vi till att öka
kapaciteten. Arbetet beställs genom kommunen så att vi får deras framförhandlade priser.
Vi har inventerat dagvattennätet för Tyréns avrinningsanalys i etapp 2 och 3.

S l u t o r d

Jag vill till sist tacka på mina och styrelsens vägnar för förtroendet att få leda föreningens arbete och
handlägga dess angelägenheter.
To r red 2017 -05 -03

Thomas Lindquist, ordförande TVF





  

 

 

 

FULLMAKT 

 

För _________________1 att företräda delägarfastigheten _________________2 

vid föreningsstämman i Torreds vägförening den 2017-05-18. 

Fastigheten har andelstalet ____________ (bara aktuellt vid röstning efter andelstal) 

 

Fastighetsägare: 

  

Ort       datum    Ort       datum 

 

_____________________    _____________________ 

Namnförtydligande:    Namnförtydligande: 

 

 

Observera att ett ombud endast får företräda en medlemsfastighet. 

																																																													
1	Ombudets	namn	
2	Fastighetsbeteckning	



Instruktion för att hitta till Torreds vägförenings Facebooksida 

 

1. Registrera ett Facebook-konto på www.facebook.com 

 
 

2. I sökfältet skriver du ”Torreds vägföreningen” 

 
 

3. Klicka på ”Gilla” och ”Följ” 

 

http://www.facebook.com/


Torreds Vägförening

Förslag till utgifts- och inkomststat (budget) för år 2017

Intäkter Budget 2017

Medlemsavgifter 403.000
Kommunala bidrag 49.000
Statliga bidrag 40.000
Övriga intäkter 100.000

Summa intäkter 592.000

Kostnader

Vinterväghållning 150.000
Barmarksunderhåll 195.000
Ombyggnad dagvattensystem 300.000
Övriga kostnader (direkta kost mm) 60.000
Ersättning för extra arbete 30.000
Arvode förtroendevalda 55.500
Sociala avgifter 21.500

Summa kostnader 812.000

Beräknat resultat -220.000

Avsättning till underhålls- och förnyelsefond -50.000
Resultat efter avsättning -270.000












