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Södra Näs och Nygårds Vägförenings årsmöte den 6 juli 2014 
 
 

DAGORDNING 
 

 
1 Mötets öppnande och fråga om mötet utlysts på rätt sätt 
 
2 Val av ordförande och sekreterare för mötet 
 
3 Val av två justeringsmän tillika rösträknare 
 
4 Fastställande av röstlängd 
 
5 Fastställande av dagordning för mötet 
 
6 Styrelsens verksamhetsberättelse samt fastställande av årsredovisning och 

dispositioner  
 
7 Revisorernas berättelse om styrelsens förvaltning under senaste räkenskapsåret 
 
8 Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen 
 
9 Styrelsens förslag till underhållsplan och budget  
 
10 Fastställande av budget och medlemsavgift för 2014/2015 
 
11 Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner 
  1 Beslut om styrelsens förslag angående GC--vägen  
  2 Beslut om styrelsens förslag att öka trafiksäkerheten genom  

  fartbegränsningar på Södra Näsvägen 
  3 Inga motioner har inkommit 
   
12 Ersättning till styrelse och revisorer 
 
13 Val av styrelse och styrelseordförande för kommande verksamhetsår 
 
14 Val av revisorer 
 
15 Fråga om val av valberedning 
 
16 Övriga frågor 
 
17  Tid och plats där mötesprotokollet blir tillgängligt 
 
18 Avslutning 
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VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013 / 2014 

Styrelsens verksamhetsberättelse för perioden 2013-05-01 - 2014-04-30 

 

Styrelsens sammansättning 

 

Styrelsen konstituerade sig på första styrelsemötet efter årsmötet och har haft följande 

sammansättning: 

 

Befattning Namn Vald till årsmötet: 

Ordförande Lars Nilson 2014 

Kassör Pernilla Svedberg 2015 

Ledamot Thord Gustafson 2015 

Ledamot Maria Havsol 2014 

Ledamot Henry Grönnelid 2015 

Ersättare Anna Bertilsson 2015 

Ersättare Hans Bergqvist 2015 

Ersättare Nicklas Syberg 2014 

Ersättare Christer Almqvist 2014 

Ersättare Helena Rydström 2014 

 

Revisor 

 

Henrik Tingstorp 

 

2015 

Revisor Astrid Halling 2014 

Revisor, ersättare Gösta Svenberg  2014 

Revisor, ersättare Johnny Westling 2015 

 

Valberedning Karl-Gustav Nilsson (sammankallande), Astrid Halling, Martin

 Bekken, Göran Andersson och Bengt Fransson. 

 

Möten 
 

 

Årsmötet hölls 7 juli 2013 med närvaro av 52 medlemmar. Efter mötet informerade 

Varbergs Energi om utbyggnad av fiber och anslutning till Varbergs stadsnät. 

 

Under året har styrelsen hållit 4 protokollförda möten samt deltagit i flera möten med 

Varbergs kommun angående projekteringen av GC-vägen utmed Södra Näsvägen. 

 

Ekonomiskt resultat 

 

Årets resultat redovisas i bifogade resultat- och balansräkningar. Sammantaget har årets 

driftskostnader uppgått till 149 923 kr, strax under budgeterade 151 000 kr. 

 

Styrelsen föreslår att årets resultat på 166 452 kr disponeras enligt följande: 

 

att 80 000 kr överföres till underhållsfonden och 

att 86 452 kr överföres i ny räkning 

  

Verksamhet 

 

 Kostnaden för löpande underhåll, främst kantklippning av gräs och skymmande 

växtlighet, plantering och underhåll av blomlådorna och diverse övrigt underhåll av  
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vägarna uppgick till 53 995 kr mot budgeterade 50 000 kr. I kostnaden ingår vårens 

kantgrus för 13 536 kr, som normalt utförs på kommande verksamhetsår. 

 

Inför vintern tecknade styrelsen avtal med Farmartjänst att sköta vinterunderhåll och 

flisupptagning. Även om vintern varit relativt snöfattig har plogning och grusning skett vid 

7 tillfällen. Kostnaden blev 38 400 kr, strax under budgeten på 40 000 kr.    

 

Kommunens beslut att bygga gång- och cykelväg utmed Södra Näsvägen har igen blivit 

försenad. Efter flera planeringsmöten är läget nu att man skall börja bygga inom vårt 

område (från Kullevägen till Olas gata) efter semestern.  

 

Gångvägen vid Maries väg har röjts från buskage och annan växtlighet. Dessutom har 

håligheter fyllts upp med samkross. 

 

Under 2014-2015 kommer kommunen att införa de nya fartbegränsningarna enligt Rätt 

Fart i Staden. För oss innebär det antagligen att den rekommenderade hastigheten på 30 km 

för Södra Näsvägen höjs till 40 km under förutsättning att GC-vägen byggs och att 

effektiva fartbegränsade åtgärder utförs.  

 

Södra Näs 2014-05-19 
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REVISIONSBERÄTTELSE 
 

för 

Södra Näs och Nygårds Vägförening 

Verksamhetsåret 2013-05-01 - 2014-04-30 

Undertecknade av årsmötet valda revisorer avger härmed revisionsberättelse. 

Vi har granskat av styrelsen företedd bokföring, balans- och resultatrapporter samt därtill 

hörande årsmötes- och styrelseprotokoll. 

Redovisningar är utförda i enlighet med god bokföringssed och föranleder inte någon 

kommentar. 

Vi föreslår att föreningsstämman 2014 beviljar styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 

enligt ovan. 

Södra Näs 2014-06-16 
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STYRELSENS FÖRSLAG TILL BUDGET 2014-2015  

 

Budget 

 

Föreningens planerade intäkter och kostnader redovisas i tabell 3 på sidan 5. 

 

Årsavgifterna 

 

Någon förändring av årsavgifterna är inte aktuell utan som förra året kommer debiteringen att vara 

85 kronor per andel vilket gör 850 för helårsboende, 510 för fritidsboende samt 85 kronor för 

obebyggd tomt. 

 

Fakturan på medlemsavgifterna skickas ut med e-post alternativt med vanlig postgång under 

september månad. Vid försenad betalning skickar föreningen ut en påminnelse via ordinarie 

postgång, om betalning uteblir lämnas ärendet direkt till Kronofogden för indrivning. OBS anmäl 

adressändring och ägarbyte för att undvika extra arbete. Den som äger fastigheten den 1 maj är 

betalningsansvarig. 

 

Underhåll av vägnätet 

Några större investeringar i vägnätet kommer inte att göras under kommande verksamhetsår. 

Budgeten för löpande underhåll har ökats med 10 000 kr. 

Administration och löpande underhåll 

 

Arvoden, administrativa kostnader och löpande underhåll är i nivå med tidigare års genomsnitt.  

 

Ersättning till styrelse och revisorer 

 

Ordförande 7400 

Kassör 6600 

Ledamot 4100 

Ledamot 4100 

Ledamot 4100 

Ersättare  1600 

Ersättare 1600 

Ersättare 1600 

Ersättare 1600 

Ersättare 1600 

Protokollförare 1500 

Revisor 500 

Revisor 500 

Summa 36800 

 

 

Samtliga ledamöter och ersättare deltar i styrelsens möten och andra aktiviteter. Utöver 

reseersättning för ledamöter och ersättare boende på annan ort, utgår inga andra ersättningar. 

Underhållsplan 

Genom anläggnigsbeslutet 2002 ansvarar föreningens medlemmar för drift och underhåll 

av det ingående vägnätet.  Föreningen har också ansvar för skyltning och trafiksäkerhet. 
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Vilka vägar som ingår i ansvarsområdet beskrivs i anläggnigsbeslutet och visas på karta-

anläggning. Dessa dokument finns på www.snas.se/medlem.  

Föreningen har juridiskt ansvar enligt lagen om vägsamfälligheter, vilket innebär att 

föreningen inte tillåts att göra utökningar eller förändringar i vägnätet. Tillkommande 

vägar byggs av markexploatör, varefter föreningen kan ta över skötsel och underhåll. Om 

föreningen vill utöka eller förändra vägnätet, måste samtliga medlemmar delges och 

godkänna förändringen. Sammantaget innebär detta att föreningen underhåller asfaltväg 

med asfalt, grusväg med grus och väg som går på ängsmark underhålls inte.  

Föreningen har c:a 21 000 m
2 

asfaltbelagd väg. En lämplig tidsintervall för att lägga ny 

toppbeläggning anses vara efter minst 20 års slitage. Idag kostar asfalteringen av en inte 

alltför sliten väg c:a 130 kronor per m
2
.
 
 Om vi antar en renoveringscykel på mellan 20 till 

40 år, behöver vi i genomsnitt renovera c:a 700 m
2
 per år för att upprätthålla standarden. 

Vilket innebär att c:a 80 000 bör avsättas årligen. Själva utförandet kan med fördel göras i 

intervaller om 3-5 år, dels för att få stordriftsfördelar och dels för att göra genomtänkta 

prioriteringar.  

 

Löpande  underhåll är dels komplettering av kantgrus, lagning av potthål, 

sommarklippning av vägrenar och borttagande av skymmande växtlighet. Och dels 

vinterunderhåll med snöröjning, sandning och upptagning av flis. Som redovisats tidigare 

har dess kostnader tenderat att stiga över budget. Styrelsen kommer att göra en översyn av 

hanteringen av skötseln. För vinterväghållningen får vi nog acceptera naturens nycker, men 

för kantgrus och sommarklippning kommer entreprenörsavtalen och utförande att revideras 

för att få ned kostnaden. 

 

Tidigare renoveringar 

Vägsträcka Åtgärd Kostnad Status 

Nygårdsvägen Asfaltering 170 000 Utförd 2000 

 

Slättmarksvägen, 

backen från Kullevägen 

Asfaltering, 

mötesplats 

 

117 000 Utförd 2009 

Södra Näsvägen, västra 

delen 

 

Asfaltering 

 

118 000 Utförd 2012 

Kullevägen 

 

Asfaltering, 

borttagning av berg 

i dagen 

 

19 600 Utförd 2012 

Maries väg Asfaltering, 

dikning 2 ställen 

 

41 500 Utförd 2012 

 

 

Olas gata Asfaltering, 

dikning 

 

26 800 Utförd 2012 
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BEHANDLING AV STYRELSENS FÖRSLAG OCH MOTIONER 

 

1 Gång- och cykelväg utmed Södra Näsvägen 

 

Årsmötet 2009 gav stämman enhälligt styrelsen i uppdrag att arbeta för att Varbergs Kommun 

bygger och bekostar en GC-väg utmed Södra Näsvägen. Vår ansökan har behandlats positivt och 

det är nu beslutat att kommunen börjar efter semestern med att bygga etapp 1, som är sträckan från 

parkeringen vid Olas gata upp till korsningen vid Kullevägen. På mötet kommer en projektledare 

från Hamn-och gatuförvaltningen att närmare informera om sträckningen av GC-vägen och de 

planerade åtgärderna för fartbegränsning av Södra Näsvägen. Ritningar och annan information 

kommer, så snart Hamn- och gatuförvaltningen är klar med sitt underlag, att presenteras på 

www.snas.se. 

Varbergs Kommun står för alla kostnader. 

I samband med anläggningen av GC-vägen kommer rör för fiberanslutning att anläggas. Varbergs 

Energi är beredda att starta sitt arbete samtidigt och etapp 1 blir då klar samtidigt med GC-vägen.  

Att besluta: Styrelsen föreslår årsmötet att upplåta rättigheten att anlägga GC-vägen  utmed 

 Södra Näsvägen till Varbergs Kommun. 

2 Öka säkerheten genom att byta blomlådorna mot fasta farthinder 

 

I samband med bygget av GC-vägen (och delvis ombyggnad av Södra Näsvägen) har Hamn- och 

gatuförvaltningen tagit fram förslag på att ersätta blomlådorna med fasta farthinder för en ökad 

trafiksäkerhet längs hela sträckan. Dessa fartbegränsade åtgärder består av dels av platåhinder och 

dels avsmalningar anpassade till jordbruksmaskiner som trafikerar delar av vägsträckan.  Det 

nuvarande fasta guppet kommer att byggas om till ett platåhinder. 

 

Det övergripande syftet är att säkerställa trafiksäkerheten på och omkring Södra Näsvägen för 

bilister, cyklister och gående. Ambitionen är en jämn och behaglig bilresa i hastigheter kring 30-

40km/h (som kommer att bli den nya lagstadgade hastigheten beslutat av kommunen) men 

motverka högre hastigheter >50km/h. 
Varbergs Kommun står för kostnaden för fartbegränsade åtgärder förutsatt att GC-väg byggs utmed 

Södra Näsvägen. 

Att besluta: Styrelsen föreslår årsmötet att bifalla förslaget om fartbegränsande åtgärder på Södra 

Näsvägen i samband med bygget av GC-vägen. 

3 Inga motioner har kommit in 
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VALBEREDNINGENS FÖRSLAG 

 

Valberedningen har bestått av Karl-Gustav Nilsson (sammankallande), Astrid Halling, 

Martin Bekken, Göran Andersson och Bengt Fransson. 

 

Valberedningens förslag: 
 

Omval ordförande  Lars Nilson till 2015 

Omval ledamot Maria Havsol till 2016  

Nyval ersättare  Anneli Westling till 2016 

Omval ersättare Helena Rydström till 2016 

Omval ersättare Nicklas Syberg till 2016 

Fyllnadsval ersättare Gert Snödahl till 2015 

 

Omval revisor  Astrid Halling till 2016  

Omval ersättare revisor  Gösta Svenberg till 2016 

Omval ersättare revisor Johnny Westling till 2015 

 

Nya styrelsen ser då ut som följer: 

 

Lars Nilson ordförande 2015 

Pernilla Svedberg ledamot 2015 

Thord Gustafsson ledamot 2015  

Henry Grönnelid ledamot 2015 

Maria Havsol  ledamot 2016 

 

Anneli Westling  ersättare  2016 

Hans Bergqvist ersättare  2015 

Helena Rydström  ersättare  2016 

Nicklas Syberg  ersättare  2016 

Gert Snödahl ersättare  2015 

 

Henrik Tingstorp  revisor  2015 

Astrid Halling  revisor  2016 

Johnny Westling  ersättare revisor  2015 

Gösta Svenberg  ersättare revisor  2016 
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