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Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma I Torreds Vägförening I
Kullavlksskolans matsal torsdag 2019-05-23.

Kallelsen med tillhörande dokument, bilaga 1, hade delats ut eller postats till medlemmarna och fanns också
tillgänglig vid stämman.
Debiteringslängden för 2019, bilaga 3, fanns tillgänglig vid stämman.
Deltagare: 18 medlemmar enligt markeringar i debiteringslängden, bilaga 3.
Ingen medlem företräddes genom lämnad fullmakt.

1. Föreningsstämman öppnas.

Föreningens ordförande Thomas Lindquist hälsade de närvarande välkomna till dagens
föreningsstämma och förklarade densamma öppnad.

2. Val av ordförande för föreningsstämman.

Göran Gaveberg valdes till ordförande för föreningsstämman.
3. Val av sekreterare för föreningsstämman.

Ingemar Israelsson valdes till sekreterare för föreningsstämman.
4. Frågan om föreningsstämman blivit stadgeenligt utlyst.

Deltagarna ansåg att föreningsstämman blivit stadgeenligt utlyst.
5. Fastställande av föredragningslista/dagordning.

Förslag till föredragningslista, bilaga Ib, godkändes.
6. Val av två justeringsmän tillika rösträknare.

Som justeringsmän valdes Barbro Bergquist och Frederic Grahn. Dessa skall också fungera som
rösträknare vid dagens stämma.

7. Styrelsens verksamhetsberättelse för 2018.

Föredragande: Thomas Lindquist, ordförande under verksamhetsåret 2018. - Någon uppläsning
behövdes inte, då stämman ansåg sig ha god kännedom om innehållet i verksamhetsberättelsen, bilaga
Ic, genom det tidiga utskicket.
Stämman godkände verksamhetsberättelsen för 2018.

8. Revisorernas berättelse samt frågan om ansvarsfrihet för styrelsen 2018.
Föredragande av revisionsberättelsen, bilaga Id: Barbro Bergquist.
Stämman godkände revisoremas berättelse och beviljade styrelsen full ansvarsfrihet för verksamhetsåret
2018. Beslutet var enhälligt.

9 . M o t i o n e r .

Inga motioner har inlämnats.
10. Framställningar från styrelsen.
10.1 Styrelsens prioritetsordning för större arbeten i samband med VA-saneringen.

Föredragande: Thomas Lindquist.
• Tyrén har gjort en hydrologisk utredning av kapaciteten hos dagvattennätet i Torred på uppdrag av
kommunen. Avsikten var att ta reda på om kommunen var juridiskt skyldig att rusta upp dagvattennätet
(och låta alla berörda av VA-saneringen betala ytterligare ca 40000 kr i anslutningsavgift!). Kommunen
kom dessbättre fram till att den inte var tvingad till dagvattensanering och styrelsen har i samråd med
kommunen bestämt att föreningen själv genomför angelägna förstärkningsarbeten. Styrelsen kommer att
låta göra en fältinventering med invändig filmning av rören; utgående från denna och Tyréns flödesdata
beräkna rördimensioner; beställa rörbyte både helt i egen regi och i samordning med VA-saneringen.
Stämman godkänner styrelsens prioritetsordning.
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10.2 Styrelsens prioritetsordning för större arbeten utanför VA-saneringen.

Föredragande: Frederic Grahn.
• Asfaltering av Backebovägen. - Kommunen har inga närliggande planer på VA-sanering och
körbanan är bitvis i dåligt skick.
Stämman beslutar i enlighet med styrelsens forslag.

1 0 . 3 F i b e r f ö r h e l a To r r e d

Föredragande: Thomas Lindquist och Frederic Grahn.
Styrelsen bevakar att IP-Only återställer vägarna till minst det skick de hade innan fiberentreprenaden
s t a r t a d e !

Stämman beslutar i enlighet med detta.

Frederic Grahn påminde om att fiberslangarna utmed vägen kan ligga ytligare än de 45 cm som
bestämmelserna anger. Gräv därför inte i vägkant utan att först ha kollat med vägföreningen, som
beställer kabelutsättning för aktuell plats.

10.4 Framtida inkorporering av vägen från Lilla Brattåsvägen till Flygfyren i Torreds vägförening.

Föredragande: Thomas Lindquist
Grusvägen anlades på uppdrag av Luftfartsverket 1978. Den ägs av Luftfartsverket (därför är obehörig
motortrafik förbjuden) men sköts av vägföreningen som ett betalt uppdrag från Luftfartsverket.
Den tekniska utvecklingen med GPS har gjort DVOR-funktionen (hastighet, avstånd och riktning) hos
flygfyren föråldrad och i år revs flygfyrens stora antennmatta (jordplan) samtidigt som den byggdes om
till en DME-fyr (en enkel mast som enbart ger avstånd till flygplanen). -1 en oviss framtid kan även
denna funktion bli obehövlig.
Styrelsen ber stämman att redan nu ge en framtida styrelse fullmakt att, om/när Luftfartsverket planerar
nedläggning förhandla villkoren fÖr att Luftfartsverket "släpper" vägen så att den kan ingå i föreningens
vägnät. Det skulle innebära en ekonomisk vinst for föreningen då medföljande ökat kommunalt bidrag
skulle bli större än vägens underhållskostnader.
Stämman beslutar att ge en framtida styrelse denna fullmakt att förhandla.

11. Styrelsens förslag till utgifts- och inkomststat (budget) samt debiteringslängd för 2019.

Föredragande: Annika Borgasgård f. Thalenius.
Föreningsstämman godkänner styrelsens förslag till utgifts- och inkomststat, bilaga 2. Årsavgiften är
oförändrad: 2000 kr/år fÖr helårsboende, 1000 kr/år fÖr sommarboende, 500 kr/år fÖr obebyggd tomt.

Föreningsstämman godkänner debiteringslängden, bilaga 3.
12. Beslut om arvoden till nästkommande mandatperiods styrelse, revisorer och valberedning samt

m e d l e m m a r s a r b e t e f ö r T V F .

Enligt stämmobeslut från 2017 fick revisorerna i uppgift att ge förslag på ersättningar efter hörande av
styrelse.
Då arvodena justerades senast vid stämman 2015 föreslås oförändrad ersättningsnivå: Ett fast arvode till
ordförande på 6000 kr, arbetschef 4000 kr, kassör 4000 kr, sekreterare 2000 kr, webbmaster (hemsida
och facebook) 2000 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 for revisorer är 800 kr/person och fÖr valberedning 800 kr att dela.
Arbete som medlem gör for 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.
Stämman beslutade i enlighet med ovanstående förslag.
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13. Valberedningens arbete

Valberedningen har kontaktat samtliga förtroendevalda for den gångna mandatperioden samt har delat
ut en uppmaning till medlemmarna att anmäla sitt intresse för föreningens förtroendeposter. Arbetet
utmynnar i följande förslag.

14. Val av styrelseordförande för nästa mandatperiod, ett år.
Föredragande: Magnus Eek. Stämman väljer Thomas Lindquist, omval.

15. Va! av styrelseledamöter.

Föredragande: Magnus Eek. Stämman väljer Thomas Lindquist och Lena Olsson for 19/20 och 20/21.
O m v a l .

(Frederic Grahn, Annika Borgasgård f. Thalenius och Ingemar Israelsson är valda for 19/20).
16. Val av suppleanter.

Föredragande: Magnus Eek. Stämman väljer Göran Gaveberg, omval, samtNiclas Stenqvist, nyval, för
1 9 / 2 0 o c h 2 0 / 2 1 .

(Michael Engström, Johan Lundin och Thomas Voeler är valda for 19/20).

17. Val av revisorer och revisorssuppleanter för verksamhetsåret 2020.

Föredragande: Magnus Eek.
Sverker Lovén och Barbro Bergqvist har avböjt omval som ordinarie efler att i många år stöttat
föreningen.
Stämman beslutar i enlighet med valberedningens förslag:
Revisorer: Nyval av Magnus Holmén och Anna Eek.
Revisorssuppleanter: Thomas Lager, omval, samt Barbro Bergqvist, nyval.

18. Val av valberedning samt sammankallande
Stämman väljer Magnus Eek, sammankallande, samt Bodil Schönberg.

19. Övriga frågor. (Diskussionspunkt där medlemmarna ges tillflille att ta upp aktuella saker, dock
utan att beslut fattas på stämman).
• Hillevi Gunnarsson undrar hur det går med återställningen av hennes väg på andra sidan motorleden
som blev förstörd i samband med VA-arbetena. - Frederic Grahn svarar att TVF bevakar frågan så att
inte kommunen glömmer bort återställningen.
• Ingrid Hedström, som bor på Torredsvägen närmast Spårhagavägen, berättar om kraftiga vibrationer
från tung trafik, speciellt transporter i samband med VA-etapp 1. Hon har fått renovera husets putsade
fasad p.g.a. uppkomna sprickor. - Frederic Grahn svarar att vägen och bebyggelsen är grundlagd på
lera/torv som bokstavligen fungerar som ett gungfly. En möjlighet att minska vibrationer är sänkt fart
och att minska den tunga trafiken. - När föreningen ger dispens fÖr tunga transporter lägger vi villkoret
att transport i görligaste mån sker från Kullaviksrondellen. - Styrelsen har försökt få igenom en generell
fartgräns på 40 km/h fÖr våra vägar men fått nej från Länsstyrelsen, som beslutar. Vi får försöka igen
med Länsstyrelsen nu när ursprungliga handläggaren gått i pension. Vi kan också söka få vårt område
klassat som tättbebyggt, det är då vår, förhoppningsvis mer resonabla kommun, som beslutar om
fartgränser.
• Det är mörkt längs Skogslyckevägen och de av föreningen beslutade gatlyktorna dröjer ju till
genomförandet av VA-etapp 2 och 3. - Stämman diskuterar saken och kommer fram till att det kunde
vara värt att styrelsen under väntan testar solcellsdrivna gatlyktor - enligt Frederic kostar de mindre än
2000 kr/styck.
• Någon har dragit iväg med en av våra fina vildsvinsskyltar. - Frederic lovar att en ny kommer på plats.
• I Bolebergsbacken, strax före Torredsvägen 93, finns en oskyltad 94 meter lång grusväg in till vänster
om man kommer från Kullaviksrondellen. Styrelsen kallar vägen Bolebergskroken, den betjänar idag tre
sommarhus. Mette Undall-Behrend, som äger ett av dem, undrar om vägen skottas av föreningen om
någon bosätter sig permanent. - Svar ja!
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20. Beslut om tid och plats for protokolljustering samt protokollets tillgänglighet for medlemmarna.

Protokollet justeras onsdagen den 29 maj klockan 18 hos Göran Gaveberg, Lerdalavägen 49. /Ändrat till

Protokollet anslås på anslagstavlan vid trekanten och läggs ut för nedladdning på hemsidan.
21. Föreningsstämman avslutas.

Ordföranden för mötet lämnar ordet till Thomas Lindquist som tackar stämman för ett effektivt och
k o n s t r u k t i v t m ö t e s a m t f ö r k l a r a r d e t s a m m a a v s l u t a t .

1 Kallelse 2019, inklusive:

a K a l l e l s e 2 0 1 9

b Föredragningslista 2019

c V e r k s a m h e t s b e r ä t t e l s e f ö r 2 0 1 8

d R e v i s i o n s b e r ä t t e l s e f ö r 2 0 1 8

e Fullmaktsblankett (+ info om TVFs facebooksida)

2 Förslag till utgifts- och inkomststat (budget) för 2019

3 Debiteringslängd 2019 med deltagarmarkeringar

3 / 6 / .

Bilagor:

Signeras
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KALLELSE	TILL	FÖRENINGSSTÄMMA	2019	

 
MEDLEMMARNA	I	TORREDS	VÄGFÖRENING	
kallas till ordinarie föreningsstämma i Kullaviksskolans matsal, Kyviksvägen 1, torsdagen den 23 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 2019 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 2019 framlagd. 
Vi lägger samtliga handlingar på vår hemsida www.torredsvf.se 
 
Fika	
Föreningen bjuder på tilltugg till mötet. 
 
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 2018 (tryckt på ena sidan bladet) 
• Revisionsberättelse för 2018 (tryckt på andra sidan bladet) 
• Blankett för fullmakt vid röstning (baksidan visar hur du hittar till Torreds vägförenings Faceboksida) 
 



TORREDS VÄGFÖRENING TL/v3 

F Ö R E D R A G N I N G S L I S T A 2019 

vid föreningsstämma i Kullaviksskolans matsal torsdag 2019-05-23 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 2018. 
Föredragande: Thomas Lindquist. 

8. Revisorernas berättelse samt frågan om ansvarsfrihet för styrelsen 2018. 
Föredragande: Sverker Lovén/Barbro Bergqvist, revisorer för verksamhetsåret 2018. 

9. Inkomna motioner. 
Inga motioner inkomna. 

10. Framställningar från styrelsen. Mycket kvarstår från föregående stämma. 

10.1 Styrelsens prioritetsordning för större arbeten i samband med VA-saneringen. (Styrelsen följer 
planeringen/entreprenaden för VA-saneringen och beställer tilläggsarbeten där det är önskvärt att höja 
standarden): 
• Tyrén har gjort en hydrologisk utredning av kapaciteten hos dagvattennätet i Torred på uppdrag av 
kommunen. Avsikten var att ta reda på om kommunen var juridiskt skyldig att rusta upp dagvattennätet (och 
låta alla berörda av VA-saneringen betala ytterligare ca 40000 kr i anslutningsavgift!). Kommunen kom 
dessbättre fram till att den inte var tvingad till dagvattensanering och styrelsen har i samråd med kommunen 
bestämt att föreningen själv genomför angelägna förstärkningsarbeten. Styrelsen kommer att låta göra en 
fältinventering med invändig filmning av rören; utgående från denna och Tyréns flödesdata beräkna 
rördimensioner; beställa rörbyte både helt i egen regi och i samordning med kommunens VA-sanering. 

10.2. Styrelsens prioritetsordning för större arbeten utanför VA-saneringen: 
• Asfaltering av Backebovägen (uppskjuten sedan föra året pga av timmertransporter). – Kommunen har inga 
närliggande planer på VA-sanering och körbanan är bitvis i dåligt skick. 

10.3. Fiber för hela Torred 
Styrelsen bevakar att IP-Only återställer vägarna till minst det skick de hade innan fiberentreprenaden startade! 

10.4. Framtida inkorporering av vägen från Lilla Brattåsvägen till Flygfyren i Torreds vägförening. 
Grusvägen anlades på uppdrag av Luftfartsverket 1978. Den ägs av Luftfartsverket (därför är obehörig 
motortrafik förbjuden) men sköts av vägföreningen som ett betalt uppdrag från Luftfartsverket. 
Den tekniska utvecklingen med GPS har gjort DVOR-funktionen (hastighet, avstånd och riktning) hos 
flygfyren föråldrad och i år revs flygfyrens stora antennmatta (jordplan) samtidigt som den byggdes om till en 
DME-fyr (en enkel mast som enbart ger avstånd till flygplanen). – I en oviss framtid kan även denna funktion 
bli obehövlig. 
Styrelsen ber stämman att redan nu ge en framtida styrelse fullmakt att, om/när Luftfartsverket planerar 
nedläggning förhandla villkoren för att Luftfartsverket ”släpper” vägen så att den kan ingå i föreningens vägnät. 
Det skulle innebära en ekonomisk vinst för föreningen då medföljande ökat kommunalt bidrag skulle bli större 
än vägens underhållskostnader. 
 

Paus. Ett tillfälle för samspråk med grannen före röstning! 

Vänd 
  



11. Styrelsens förslag till utgifts- och inkomststat (budget) samt debiteringslängd för 2019. 
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 2017 fick revisorerna i uppgift att ge förslag på 
ersättningar efter hörande av styrelse. 

 Då arvodena justerades senast vid stämman 2015 föreslås oförändrad ersättningsnivå: Ett fast arvode till 
ordförande på 6000 kr, arbetschef 4000 kr, kassör 4000 kr, sekreterare 2000 kr, webbmaster (hemsida och 
facebook) 2000 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 nedanstående förslag till stämman. Förslag på styrelsesuppleant (NN) 
efterlyses! 

14. Val av styrelseordförande för nästa mandatperiod. Den nyvalda styrelsen tillträder direkt efter stämman. 
Avslutad mandatperiod 2018/2019: Thomas Lindquist. Förslag: omval för 2019/2020. 
Föredragande: Valberedningens sammankallande Magnus Eek. 

15. Val av styrelseledamöter (normalt väljs halva styrelsen åt gången för två år). 
Förslag: omval av Thomas Lindquist och Lena Olsson för 19/20 och 20/21. 
(Frederic Grahn, Annika Borgasgård f. Thalenius och Ingemar Israelsson är valda för 19/20). 

16. Val av styrelsesuppleanter. 
Förslag: omval av Göran Gaveberg, nyval av NN för 19/20 och 20/21. 
(Michael Engström, Johan Lundin och Thomas Voeler är valda för 19/20). 

17. Val av revisorer och revisorssuppleanter för verksamhetsåret 2020. 
Mandatperiod 2019: Revisorer: Sverker Lovén, Barbro Bergqvist 
Revisorssuppleanter: Thomas Lager, Magnus Holmén 

 Sverker Lovén och Barbro Bergqvist har avböjt omval som ordinarie efter att i många år stöttat föreningen. 
 
Förslag för mandatperiod 2020: Revisorer: Magnus Holmén, Anna Eek. 
Revisorssuppleanter: Omval Thomas Lager. Nyval Barbro Bergqvist. 

18. Val av valberedning samt utseende av sammankallande för 19/20. 
Avslutad mandatperiod: Magnus Eek, sammankallande, och Henrik Åberg. 

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 for 2018
M e d l e m s a n t a l

Den 31 december 2018 hade TVF 221 medlemmar uppdelade på 186 permancntboende, 16 fritidsboende och 19
lomler. Fyra maslägare har a\'tal med föreningen men ingen rösträtt.

Vägnät
Föreningens \ ägnat omfattar 8964 meter. Vägarna har myckel skiftande karaktär, från fin, nyanlagd asfalt till den
knappt körbara gång\ ägen mot Sandsjöbacka. Det senast schablonberäknade värdet av vägnätet är 8 037 763 kr.

F ö r t r o e n d e v a l d a 2 0 1 8

Mandatperioden för styrelse och valberedning är tidsperioden mellan årsstämmorna. En ny styrelse tillträder
omedelbart efter stämman. Verksamhetsåret följer kalenderår, revisorer väljs därför kalenderärsvis och tillträder den

F ö r e å r s s t ä m m a n E f t e r å r s s t ä m m a n

Styrelseledamöter: Thomas Lindquist (ordförande).
Frederic Grahn (vice ordförande och arbetscheO-
Ingemar Israelsson (sekreterare), Annika Borgasgärd f.
Thalenius (kassör), Lena Olsson (webbmaster).

Styrelseledamöter: Oförändrat.
Samtliga styrelseledamöter ingår i arbetsutskottet.

Suppleanter: Michael Engström, Göran Gaveberg.
Johan Lundin, Christian Matti och Thomas Voeler.

Suppleanter: Oförändrat.

Valberedning: Magnus Eek, sammankallande, Lennart
L a r s s o n .

Valberedning: Magnus Eek, sammankallande. Henrik
Åberg.

Revisorer: Barbro Bergq\ ist, Sverker Lovén. Revisorssuppleanter: Thomas Lager, Magnus Holmen.

S a m m a n t r ä d e n

Föreningen hade sin årsstämma 2018-05-16; styrelsen har haft 8 protokollförda stj relsemöten.

Vägarbeten och underhåll
Vi har som vanligt utfört slaghackning av vägslänter och sopat upp fils efter vinterns halkbekämpning.
Den planerade asfalteringen av Backebovägen fick senareläggas. Vi ville avvakta planerade tunga transporter på
vägen, när de var gjorda blev det i senaste laget ur vädersynpunkt - vi vill ju ha bästa möjliga yta för föreningens
p e n g a r .

Ljuset åter
Under året fick kommunen äntligen rätsida på de släckta gatlyktorna. Vi hoppas att deras val av framtida
entreprenörer gör att det går fortare i nästa VA-etapper.

Återställning efter fiberdragningen
Permanenta lagningar i vägkant och vägövergångar har gjorts av IP-Only. Vi har senare observerat sättningsskador
så en del efterarbeten måste ske efter vinterns ) tterligare påfrestningar.

Vi vann i Mark- och Miljödomstolen
Vi har använt asfaltskross för slityta och potthålslagning sedan flera år. Det kostar lite mer än krossgrus men häller
mycket bättre och dessutom hushållar vi med en ändlig resurs. Vi köper från en seriös leverantör med ett
provtagningsprogram som kollas av Miljö och Hälsa i Mölndal (det är viktigt att materialet är fritt från
stenkolstjära). Vi blev därför förvånade (och sedan förbannade) när vi fick ett föreläggande från Miljö och Hälsa i
vår egen kommun att ta bort asfaltskross från Skogslyckevägen. Föreläggandet var ett delegationsbeslut och
grundade sig enligt oss på ett allmänt tyckande (materialet är svart...). Som f.d. examinator i Miljöteknik på
Chalmers hade Thomas lätt att genomskåda svamlet och Frederic hittade en vägledande dom för asfaltskross med en
enkel googlesökning. Det gick ändå till vägs ände juridiskt. Vi vann i Mark- och Miljödomstolen och kommunen
vägrades prövningstillstånd i högsta instans, Mark- och Miljööverdomstolen. Så nu finns ett prejudikat inte minst
tack vare hjälp från Riksförbundet Enskilda Vägar som säg detta som viktigt för alla väghållare. Du kan läsa ett kort
referat på nätet: https://www.revriks.se/media/1977/domstolsbeslut.pdf

H e m s i d a n o c h F a c e b o o k - s l d a n
Hemsidan har under året omarbetats och kommer att fortsätta utvecklas för att vara mer lättanvänd och til ltalande
med relevant information för medlemmarna. Facebooksidan har varit ett bra komplement till hemsidan för att snabbt
nä ut med information till medlemmarna och har fungerat bra för att fånga upp medlemmars frågor till styrelsen.

S l u t o r d

Vi i styrelsen vill tacka för förtroendet att få sköta föreningens arbete. För oss har det varit ett (numera normalt)
händelserikt år. tyvärr med för lite V A-grävning och för mycket juridik.
På styrelsens vägnar, Torred 2019-05-08.

T h o m a s I J n d q u i s t , o r d f ö r a n d e T V F L e n a O l s s o n , w e b b m a s t e r T V F



R e v i s i o n s b e r ä t t e l s e 2 0 1 8

Undertecknade som är utsedda att granska Torreds Vägförenings räkenskaper för år 2018,
får härmed avge följande berättelse:

Resultaträkning

I n t ä k t e r

Medlemsavgifter
Kommunala bidrag

Statliga bidrag
Övriga Intäkter

S u m m a i n t ä k t e r

407 .500 ,00
74.519,00
40 .300 ,00

9.356,00
531.675,00

K o s t n a d e r

Vinterväghållning
Barmarksunderhå l l

Övriga kostnader
Ersättning för extra arbete
Styrelsearvoden
Sociala avgifter

Summa kos tnader

-175.326,00
-157.854,00

-68.143,00
-21.700,00
-47 .350,00

-15.830,00
•486.203,00

Rörelseresultat före avsättning
Avsättning till underhålls- och förnyelsefond

Rörelseresultat efter avsättning

45 .472 ,00

-50.000,00
-4.528,00

Balansräkning

Ti l l gångar

Fordringar
Kassa och bank

Summa tillgångar

33.357,00

1.729.525,00
1.762.882,00

Eget kapital och skulder

E g e t k a p i t a l 1 . 2 1 4 . 5 4 1 , 0 0
A v s ä t t n i n g t i l l u n d e r h å l l s - o c h f ö r n y e l s e f o n d 3 5 0 . 0 0 0 , 0 0
K o r t f r i s t i g a s k u l d e r 1 9 8 . 2 4 1 , 0 0

S u m m a e g e t k a p i t a l o c h s k u l d e r l r 7 G 2 . 7 0 2 , 0 0

/ hcTU i/{
Då vi funnit räkenskaperna förda I god ordning, samt Inkomster och utgifter väl bestyrkta, föreslår
vi att styrelsen beviljas full ansvarsfrihet för den tid som redovisningen omfattar.

/

To r r e d 2 0 1 9 - 0 3 -

I
Barbro Bergqulst S v e r k e r L o v é n



  

 

 

 

FULLMAKT 

 

För _________________1 att företräda delägarfastigheten _________________2 

vid föreningsstämman i Torreds vägförening den 2019-05-23. 

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” 

 



Torreds Vägförening

Förslag till utgifts- och inkomststat (budget) för år 2019

Intäkter Budget 2019
Medlemsavgifter 409 500
Kommunala bidrag 75 778
Statliga bidrag 42 347
Övriga intäkter 50 000

Summa intäkter 577 625

Kostnader
Vinterväghållning 150 000
Barmarksunderhåll 200 000
Övriga kostnader (direkta kost mm) 68 000
Ersättning för extra arbete 25 000
Arvode förtroendevalda 54 500
Sociala avgifter 18 500

Summa kostnader 516 000

Beräknat resultat 61 625
Avsättning till underhålls- och förnyelsefond -50 000

Resultat efter avsättning 11 625










