Södra Näs och Nygårds Vägförenlng

ARSMöTE 2018
vERKSAMuersÅReT 20{z-0sql1

- z0{ g{t4-30

Söndagen den {5 juli 2018 kl, {6.00 (registrering från 15.30)

Ankarskolans matsalo Träslövsläge

KALLELSE
Hiirmed kallas medlemmarna i SödraNäs ochNygårds Vägfiirening

till

ordinarie årsmöte.

Tid:

Söndagen den 15

Plats:

Ankarskolans matsal, Träslövsläge

Viktigt

På mötet behandlas sedvanliga årsmöteshandlinga\ budget och underhållsplan.

juli 2018 kl

16.00

Årsavgiften behålls ofiirändrad. fiirslag till ny underhållsplan.

Distribution: Kallelsen kommer att läggas i samtliga brevlådor om möjligt skickas med e-post
till registrerade medlemmar. Ärsmöteshandlingarna kommer att finnas ftir
avhiimtning hos ordfiirande Richard Ask Anders Petters Gata 10 och även vid
registreringen på Ankarskolan samt om tekniken så medger detta även via
hemsidan senast det27 }*nt 2018.
Välkomna!
Styrelsen

DAGORI}IIIING:

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
l7
18

Mötets öppnande och fråga om mötet utlysts på rätt sätt

Val av ordforande och sekreterare fiir mötet
Val av två justeringsmiin tillika röstriiknare
Faststiillande av röstlåingd
Fastställande av dagordning ftir mötet
Styrelsens verksamhetsberättelse samt fastståillande av årsredovisning och dispositioner

Revisorernas berättelse om styrelsens fiirvaltning under senaste råikenskapsåret
Fråga om ansvarsfrihet
Styrelsens ftirslag

frr

styrelsen

till underhållsplan och budget

Faststiillande av budget och medlemsavgift for 201812019
Behandling av styrelsens fiirslag och i rätt tid inkomna motioner
Ersättning

till

styrelse och revisorer

Val av styrelse och styrelseordfiirande fiir kommande verksamhetsar
Val av revisorer
Fråga om val av valberedning

Öwiga frågor
Tid och plats diir mötesprotokollet blir tillgängligt
Avslubring

Verksamhetsberättelse för Södra Näs och Nygårds Vägförening2}L7l18
Styrelsen har under perioden haft följande utseende:
Richard Ask

ordförande

20L9

Anders Olsson

ledamot

20L9

Thord Gustafson

ledamot

20L9

Henry Grönnelid

ledamot

2AL9

Maria Havsol

ledamot

2018

AnneliWestling

ersätLare

2018

Hans Bergqvist

ersättare

2AL9

Helena Rydström

ersättare

2018

Gert Snödahl

ersättare

20L9

Vakant

ersättare

2018

2019

Astrid Halling

revisor
revisor

Johnny Westling

ersättare

Tomas Hultin

Ann-Britt Nilsson

Valberedning

revisor
ersättare revisor

2OL8
2OL9

20Lg

Karl-Gustav Nilsson (sammankallande), Astrid Halling,
Thomas Helgesson och Bengt Fransson.

Möten
Årsmötet hölls den23 jultZOLT med närvaro av ca: 30 medlemmar.
Under åtet har styrelsen hållit 4 protokollförda möten samt haft löpande kommunikation
över mail och per telefon. Ordförande har dessutom haft flera möten med Lantmäteriet och

med Hamn och Gata.
Ekonomiskt resultat

fuets resultat redovisas i bifogade resultat- och balansråikningar. Sammantaget har årets
driftskostnader uppgått ttl|l73 883 kr, rnot budgeterade 178 CIOCI kr.
Styrelsen ftireslfu aff årets resultat på 113 984 kr disponeras enligt öljande:
att 80 000 kr överftires
att33 984 kr överftires
Verksamhet
Förslag

till underhållsfonden och
till ny riikning.

till ny underhållsplan med klargörande av vad som måste göras, dokumentation

av

titlståndet

på våra vägar har gjorts, bland annat fotografering och notering av vad som behövs göras. Det visade
sig att ett flertal vägar är ganska dåliet skick och måste åtgärdas hur detta skall göras framgår av

underhållsplanen.

Snö och halkbekämpningen har inte varit den allra bästa under året. Till stor del beror detta på

att

vägarna befinner sig i "olika Zanet''. T.ex. Anders Petters Gata kan vara torr och snöfri medan Petters
väg är isbelagd. Dessutom har snöröjarna delat in vägarna i två typer: matarväg

-

skall i princip alltid

vara i ordning- och bivägar som röjs därefter. Sandupptagningen blev gjort sent i år
och maskiner som gick sönder.

-

snabb värme

Återkallandet av förslaget om gemensam avgift har genom förts.
Sedvanlig grusning av kanter och underhålla av vägbanor har genomförts. Eftersom förra sommaren
var osedvanligt blöt gjordes en extra grusning under hösten.

Förändring/förtydning av detaljplanen för Trulsa Gata och Kohallsvägen har gjorts under året.
Ärendet Slättmarksvägen flyttades över från vägförening till berörda fastighetsägare på ett möte hos
lantmäteriet i december.
Framtagande av app för att förhindra inbrott m.m. inom vägföreningens område. Detta har giort av

Annlie Westling och Richard Ask. I kort kom de fram till att det finns appar som fungerar men alla har
de har olika säkerhetsproblem. De fann att båsta alternativet är Grannsamverkan - finns för
närvarande bland annat på Olas Gata, Anders Petters Gata. Varför en utökning av detta är att
rekomendera.
Uppdatering av medlemsregistret med personnummer har ej genomförts med hänvisning till den nya
datalagen. Det ser ut som medlemsregistret är i gott skick eftersom ALLA har betalt i år. Noteras skall
att vårt medlemsregister endast är ett rent adressregister utan någon personlig information, samt att
det förvaras "aff-line", och används endast vid faktura utskick. Med hänsyn till den nya datalagen
borde även utskick via epost tas bort. Adressregistret innehåller:
Fastighetsbeteckning
Namn och adress på fakturamotagare

Debiteringstal
Ev. epost adress

Södra Näs 2018-05-06

W

4-L//2Å
Richard Ask

Ordförande

Henry Grönnelid
Ledamot

Thord Gustafson

Anders Olsson

Sekreterare

ledamot

Å^,r..M*
Maria Havsol
Ledamot

fJ,^t*ot'^*

Balansrapport 20f &04-30
Ingående balans

Utgående balans

Tillgångm
Kundfordringar

0,00

0

1 562 403

1 656 905

75

75

1562478,00

I 656 980

792926

807 199

t4 273

33 984

807 199

841 183

Underhållsfond

72t 505

801 505

Summa obeskatäde reserver

721 5A5

801 505

23644,OA

2004

interimsskulder

10 130

12288

Summa kortfistisa skulder

33 774

t4292

1 562 478

I 656 980

Interimsfordringar
Ej betalda medlemsavgifter
Bank
skattekonto
Summa tillgångar

Eget kapital avsättningar och

skulder
Eget kapital
Redovisat resultat

Summa Eget kapital
Obeskattade reserver

Kortfristiga skulder
skatt och upplupna soc. avgifter

S:a Eget kapital, avsättningar och

skulder

Södra Nås och Nygårds Våglörening

Utfall 20180430 och Budget 20180501-20190430
Resultatråkning

Utfall20lll20l8

Budget 2018/2019

Intäkter
Medlemsavgifter

287 &ss

288 000

287 855

288 000

52 3t7

50 000

Löpande underhåll vägar

l0

50 000

Arvoden inkl. soc. Avg.

51 056

Öwiga intiikter
öresutjämning
Summa intäkter

Kostnader
Vinter och sommarunderhåll vägar

123

sl

000

Årsmöteskostnader

3 739

7 000

Öwiga kostnader

15326

10 000

Avgift Vbg kommun omprövning

4t268

Summa kostnader

övriga ränteintäkter

173 88n

168 000

12

10

Resultat efter finansiella inUkostnader

12t722

Reservering/uttag underhållsfand* *

80 000

50000

33 984

70 010

120

0t0

Res. efter avsåtUuttag underhålls

fond
+ Se styrelsens forslag tiltr underhållsplan

** Ärlig avsiitkring/uttag tilt underhälsfond enligt $12

istadgar. Avsatt kapitat

fir

inte disponeras utan årsmötetes godkännande

STYRELSENS FÖRSLÄG TILL BT]DGET 2AI8-28I9
Budget
Föreningens planerade intiikter och kostnader redovisas på sidan 5.

Årsavgifterna
Någon ftiråindring av årsavgiftemaar inte aktuell utan som fiirra året kommer debiteringen
attvara 85 kronor per andel vilket gör 850 ftir helårsboende, 510 fttr fritidsboende samt 85
kronor ftir obebyggd tomt.

Underhåll av vägnätet
Trulsa Gata och "galrrla vägen" skall beläggas med ny asfalt. Vid okulåirbesiktning av
vägnätet ser man att en hel del transportskador uppstått, vårt vägnät åir inte byggt for
dagens tunga transporter. Dessa skador skall åtgåirdas avbeståillande fastighetsägare .

Administration och löpande underhåll
Arvoden, administrativa kostnader och löpande underhåll
kostnader.

åir sat&a

i fiirhållande till faktiska

Ersättning till styrelse och revisorer
Ordftirande
Kassör
Ledamot
Ledamot
Ledamot

13400
6600
4100
4100
4100

Ersättare

1600

Ersättare

1600

Ersättare

1600

Ersättare

1600

Ersättare

1600

Protokollfiirare sm 4
Revisor
Revisor
Summa

1000
1500
1500

41200

Samtliga ledamöter och ersättare deltar i styrelsens rnöten och andra akgiviteter- Utöver
reseersätbring ftir ledamöter och ersättare boende på annan ort, utgår inga andra
ersättningar.

Underhållsplan
Enligt Hamn och Gatunämndens protokollftirda beslut 2B14A$6 skall kommunen ansvara
ftir allt underhåll av den nya GC-vägen. Föreningen skall, som tidigare ansvara och sköta
underhållet av Södra Näsvägen.
Genom anläggnigsbeslutet 2A02 ansvarar fiireningens medlemmar ftir drift och underhåll
av det ingående vägnätet. Föreningen har också ansvar ftir skyltning och trafiksäkerhet.

Vilka vägar som ingår i ansvarsområdet beskivs i anläggnigsbeslutet och visas päkartaanläggning. Dessa dokument finns på www.snas.se/medlem.
Föreningen har juridiskt ansvar enligt lagen om vägsamfiilligheter for underhål|av vägarna
som ingår i ansvarområdet. Tillkommande vägar byggs av markexploatör, varefter
ftireningen kan ta över skötsel och underhåIl. Om föreningen vill utöka eller ftiriindra
vägnätet, måste beslut om detta tas på arsmöte. Detta innebiir att loreningen underhåller
asfaltväg med asfalt, grusväg med grus och väg som går på åingsmark underhålls inte. Om
kostnadema ftir att underhålla en befintlig väg med nuvarande beläggning blir
oproportionellt stora bör övervägande göras om öråindring av beläggningen. Observeras
attvägrenar är till fttr avrinning av vatten fiån väg, och skall filjaktligen befinna sig på
lägre nivå än väg.
Föreningen har c:a21 000 m2asfaltbelagd väg (motsvarande ca4 km) av skiftande kvalitet
och båirighet-Yånavägar åir inte klassade enligt Trafiksäkerhetsverkets klassningssystem
for biirighet.
En uppskattning av kostnaden for uppgradering av vägarna till bk3 (lägsta nivån 37,5
totalvikt) ligger på ca 1500 - 3000 krllöpmeter. Detta innebär i praktiken attvägarna måste
läggas om. För att genomforadettakrävs en kraftig höjning av avgiften.
Den nuvarande budgeterade avsättningen till underhållsfonden på ca 80 000 kr åir baserad
på en betydligt lägre kostnad fiir renovering av vägarna. Detta belopp är tillräckligt ftir att
reparera/underhålla ytskiktet på vägarna.

Kriterierna ftir renovering och ianspråktagande av underhållsfonden på ett vägavsnitt åir när
håligheter och sättningar av vägarna är så stora att de framkallar fara ftlr trafikanterna. Ett
beslut som årsmötet måste överlämna ti11 styrelsen. Ett rimligt viirde är när det finns flera
hålor om ca 30 cm i diameter och sättningar som ger större vattensarnlingar.
Eftersom våra vägar inte är byggda fbr tunga transportu uppstår skador vid transporter till
ny/ombyggnader, dessa skall ersättas av fastighetsägaren som har anlitat transportören.
Löpande underhåll åir dels komplettering av kantgrus, lagning av "potthåI",
sommarklippning av vägrenar och borttagande av skymmande viixtlighet (håir gäller
detaljplanens rekornmendationer). Vinterunderhållrned snönijning, 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.

Renoveringar som ftireslås göras i år:
Trulsa Gata hela gatan
" gatrrla vägen" hela gatan.

13 tl{10 kr

Ordförande

Richard Ask

Ledamot

Anders Olsson

4 100 kr

Ledamot

4 100 kr

Ersättare

Maria Havsol
HenryGrönnelid
Thord Gustafson
Anneli Westling

Esrättare

Gert Snödahl

1 600 kr

Ersättare

Hans Bergqvist

I

Ersättare

Helena Rvdström

1 500 kr

Ersättare

Vakant

Protokollförare SM

Thord Gustafson

Revisor

Thomas Hultin

1 500 kr

Revisor

Astrid Halling
John Westling

1 500 kr

Ledamot
Ledamot

Ersättare Revisor

Protokollförare ÅM
orotokollförare SM
Summa

4 100 kr
4 100 kr
1 500 kr

600 kr

kr
750 kr

1 500 kr
1 OO0 kr

Maria Havsol

250 kr
41 200 kr

REVISIONStsERÅTTELSE
Ior
Södra Näs och Nygårds Vägforening
;

Verksamhetsåret 20 1 7-05-0

1

-

20 1 8-04-30

Undertecknade av årsmötet valda revisorer avger hiirmed revisionsberättelse.

Vi har granska! av styrelsen floretedd bokforing, balans- och resultatrapporter
samt diirtill hörqqde årsmötes- och styrelseprotokoll.
Redovisningar iir utforda i enlighet med god bokforingssed och fbranleder inte
någon kommentar.

Vi fbreslår att foreningsståimman 2018 beviljar styrelsen ansvarsfrihet for
verksamhetsåret enligt ovan.

SödraNäs 2018-A6-25

#å/n
Astrid Halling

Thomas Hultin

Btt 1.

Södra Näs & Nygårds Vägförenings
förteckninga r med person u ppgifter
Allmänt
Den 25 maj 2018 införs nya Dataskyddsförordningen, GDPR, som innebär nya krav kring hantering av
personuppgifter. Det är en EU-förordning med nytt regelverk kring hantering av personuppgifter.
Den nya dataskyddslagen ersätter Personuppgiftslagen.

Hu

r

ha ntera r

vägfören ingen personu ppgifter?

Vägföreningen har en förteckning över de fastigheter som ingår i den gemensamhetsanläggning som
vägföreningen förvaltar. En delägarförteckning förs i enlighet med lagen om förvaltning av
samfälligheter. Det är föreningen som är personuppgiftsansvarig förvägföreningens hantering av
personuppgifter och styrelsen ansvarar för att delägaruppgifterna hanteras på ett sätt som
överensstämrner rned GDPR. I delägarregistret finns registrerat narnn på fastighetsägare, fastighet
på Södra Näs, adress iSödra Näs och hemadress. I de fall fastighetsägaren har anmält en emailadress
så finns även den registrerad på fastigheten.
Registret används för att årligen debitera avgifter för vägföreningen i enlighet med årsstämmans
beslut, samt kallelser till årsmöten och medlemsutskick. I delägarförteckningen kan även finnas
uppgifter om den som norrnalt betalar fakturan vilket inte alltid är densamma som är

fastighetsägare. Fastighetsförteckningen och delägarförteckningen administreras av föreningens
kassör som har behörighet till dessa.
Den registrerade email adressen för fastigheten återfinns även i ett register för informationsutskick,
ex kallelser till årsmöten. Möjliehet finns för fastighetsägaren att avregistrera sig för utskick via email.

Utdrag/Rättelse
enlighet med bestämmelserna i GDPR har du rätt att, en gång per kalenderår, efter skriftligt
undertecknad ansökan skickad till styrelsen för att få besked om vilka personuppgifter om dig som
sparats och hur föreningen behandlar dessa. Du har också rätt att begära rättelse av personuppgifter
som handlar om dig. Vänd dig till styrelsen via email styrelse@snas.se.
I

Hemsida
Föreningen använder hemsida www.snas.se för publicering av årsmötesprotokoll, styrelseprotokoll,
kallelse till årsmöten och intressant information till medlemmarna. På hemsidan finns även
kontaktuppgifter till styrelsen och kontaktformulär till styrelsen för frågor. lnga andra register finns
på hemsidan.

B'J,z
Till fastighetsägare...

Hej

Hoppas ni är nöjda med er nybyggnadlombyggnad. Vifrån vägföreningen vill bara vänligen påpeka

att ni som fastighetsägare är skyldig enlig lag att återställa vägen efter byggnationen till ursprungligt
skick. Observera att detta gäller även övrig väg som har skadats vid transporter.
Vi förväntar oss att detta sker inom 3 månader från dagen datum. Har detta inte skefi kommer vi

från vägföreningen att beställa arbetet och skicka fakturan till er.

Varberg den....
För Södra Näs och Nygårds Vägföreningen

Richard Ask

ordförande

