Södra Näs och Nygårds Vägförening

ÅRSMÖTE 2020
VERKSAMHETSÅRET 2019-05-01 – 2020-04-30

Söndagen den 19 juli 2020 kl. 16.00 (registrering från 15.30)
Elias Gård Hembygdsgården Södra Näs

KALLELSE
Härmed kallas medlemmarna i Södra Näs och Nygårds Vägförening till ordinarie årsmöte.
Tid:

Söndagen den 19 juli 2020 kl 16.00

Plats:

Elias Gård Hembygdsgården Södra Näs.

Viktigt:

På mötet behandlas sedvanliga årsmöteshandlingar, budget och underhållsplan.
Årsavgiften behålls oförändrad. Förslag till ny underhållsplan. På grund av CV19 är antalet personer som kan träffas max. 50 personer, så mötet kommer att
hållas utomhus om möjligt, och max en person per hushåll.
Tänk på att det gäller Parkeringsförbud på vägrenar inom hela området.

Distribution: Kallelsen kommer att läggas i samtliga fungerande brevlådor och finnas på
hemsidan Årsmöteshandlingarna kommer att finnas för avhämtning hos
ordförande Richard Ask Anders Petters Gata 10 och även vid registreringen på
Elias Gård. Senast den 27 juni 2020.
Välkomna!
Styrelsen
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 2020/21

11

Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner

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

Verksamhetsberättelse för Södra Näs och Nygårds Vägförening 2019/20
Styrelsen har under perioden haft följande utseende:
Richard Ask
Anders Olsson
Thord Gustafson
Anneli Westling
Roger Andersson

ordförande
ledamot
ledamot
Ledamot
ledamot

2021
2021
2021
2020
2020

Hans Bergqvist
Helena Rydström
Gert Snödahl
Per Fransson

ersättare
ersättare
ersättare
ersättare

2021
2020
2021
2020

Peter Heldt
Astrid Halling
Johnny Westling
Ann-Britt Nilsson

revisor
revisor
ersättare revisor
ersättare revisor

2021
2020
2021
2020

Valberedning

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

Möten
Årsmötet hölls den20 juli 2019 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 möten med Lantmäteriet och med Hamn- och
gatuförvaltningen i Varbergs kommun.
Ekonomiskt resultat
Årets resultat redovisas i bifogade resultat- och balansräkningar. Sammantaget har årets
driftskostnader uppgått till 188452 kr, mot budgeterade 173000 kr. Avvikelsen beror på att det löpande
underhållet även innehåller en del förbättringar av vägarna tex. Avhyvling av gräs, dikesjusteringar.
Styrelsen föreslår att årets resultat på 99841kr disponeras enligt följande:
Att 50 000 kr överföres till underhållsfonden och
att 49872 kr överföres till ny räkning.
Verksamhet
Förslag till ändring av underhållsplanen med klargörande av vad som måste göras, dokumentation av
tillståndet på våra vägar har gjorts, Det visade sig att ett flertal vägar är i ganska dåligt skick på grund
av tunga transporter och måste åtgärdas. Förslag till vad som skall göras framgår av underhållsplanen.
Snö och halkbekämpningen har ej varit aktuell under året. Saltning av parkeringsplatsen kommer att
genomföras. Uppsättande av BK3 skylt (begränsning av tunga fordons vikt på väg) underlättar kontroll
av vilka tunga fordon som kör in på vårt vägnät. Tyvärr missbrukas detta och frågan om förläggande
av avgift bör tas upp. En kostnad för transportören om ca 20 000 kr beroende på vikt av fordonet.

Återigen har kontakt med flera fastighetsägare för återställande av väg efter ”bygge” har gjorts, det
måste återigen påpekas att fastighetsägaren är skyldig enligt lag att återställa all väg som har skadats
vid byggnation, inte endast den bit som gränsar till tomten.
En motion har inkommit till föreningen rörande förslag om avgiftsättande av felparkerade bilar. (Se
Bilaga)
Styrelsens förslag är att lämna detta utan åtgärd med hänvisning till tidigare årsmötesbeslut.
Styrelsen har även ett förslag att avgiftsbelägga de tunga transporter som kör in på våra vägar utan
tillstånd.
Den eviga frågan om GC-vägen längs Södra Näs Vägen har diskuterats med företrädare för
kommunen och fastighetsägare. Något beslut om hur GC-vägen skall fullbordas har inte kunnat fattas.
Den nybyggda GC-vägen längs stranden från Vikhyttan till Anders Petters Gata underhålls icke av
vägföreningen utan är kommunens uppdrag samma gäller GC-vägen längs Södra Näsvägen.
Sedvanlig grusning av kanter och underhålla av vägbanor är beställd och skall genomföras.
Södra Näs 2020-05-24

Södra Näs och Nygårds Vägförening
Utfall 20200430 och Budget 20200501-20210430
Resultaträkning
Intäkter
Medlemsavgifter

Utfall 20190501-20200430

Budget 20200501-20210430

288 110

288 000

184

-

288 294

288 000

Kostnader
Vinter och sommarunderhåll vägar

33 167

50 000

Löpande underhåll vägar

83 955

50 000

Arvoden inkl. soc. Avg.

48 904

51 000

Övriga intäkter
Öresutjämning
Summa intäkter

Årsmöteskostnader

5 134

7 000

Övriga kostnader

3 471

10 000

Konsult och redovisningstjänster

13821

14000

188 452

182 000

31

10

Resultat efter finansiella int/kostnader

99 873

106 010

Reservering/uttag underhållsfond**

50000

50000

Res. efter avsätt/uttag underhålls
fond

49 873

56 010

Investeringar vägnät*
Summa kostnader
Övriga ränteintäkter

* Se styrelsens förslag till underhållsplan
** Årlig avsättning/uttag till underhållsfond enligt §12 istadgar. Avsatt kapital får inte disponeras utan årsmötetes godkännande

Balansrapport 20190501-2020-04-30
Ingående balans

Utgående balans

Tillgångar
Kundfordringar

0,00

0

Interimsfordringar

-

-

Ej betalda medlemsavgifter

-

-

1 796 175

1 476 159

75

75

1 796 250

1 476 234

841 183

896 612

55 429

49 873

Summa Eget kapital

896 612

946 485

Obeskattade reserver
Underhållsfond

723 900

522 186

Summa obeskattade reserver

723 900

522 186

2004

2138

Interimsskulder

173 734

5425

Summa kortfistiga skulder

175 738

7563

1 796 250

1 476 234

Bank
Skattekonto
Summa tillgångar
Eget kapital, avsättningar och
skulder
Eget kapital
Redovisat resultat

Kortfristiga skulder
Skatt och upplupna soc. avgifter

S:a Eget kapital, avsättningar och skulder

STYRELSENS FÖRSLAG TILL BUDGET 2020-2021

Budget
Föreningens planerade intäkter och kostnader redovisas 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.
Underhåll av vägnätet
Anders Petters Gata, Måghallsstigen, Mössviksvägen och Olas Gata bör repareras kost. se
underhållsplan. Vid okulärbesiktning av vägnätet ser man att en hel del transportskador uppstått,
vårt vägnät är inte byggt för dagens tunga transporter. Dessa skador skall åtgärdas av beställande
fastighetsägare. Petters Väg, del av Kohallsvägen samt korsningen Gärdesvägen- Kullevägen har
justerats och fått ny beläggning under året. Kostnad 201 713 kr

Administration och löpande underhåll
Arvoden, administrativa kostnader och löpande underhåll är satta i förhållande till faktiska
kostnader.
Ersättning till styrelse och revisorer
Ordförande
Kassör
Ledamot
Ledamot
Ledamot
Ersättare
Ersättare
Ersättare
Ersättare
Ersättare
Protokollförare sm 4
Revisor
Revisor
Summa

13400
6600
4100
4100
4100
1600
1600
1600
1600
1600
1000
1500
1500
41200

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
Enligt Hamn och Gatunämndens protokollförda beslut 20140616 skall kommunen ansvara för allt
underhåll av den nya GC-vägen. Föreningen skall, som tidigare ansvara och sköta underhållet av
Södra Näsvägen.
Genom anläggnigsbeslutet 2002 ansvarar föreningens medlemmar för drift och underhåll av det
ingående vägnätet. Föreningen har också ansvar för skyltning och trafiksäkerhet.
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 för underhåll av vägarna som ingår
i ansvarområdet. Tillkommande vägar byggs av markexploatör, varefter föreningen kan ta över
skötsel och underhåll. Om föreningen vill utöka eller förändra vägnätet, måste beslut om detta tas på
årsmöte. Detta innebär att föreningen underhåller asfaltväg med asfalt, grusväg med grus och väg
som går på ängsmark underhålls inte. Om kostnaderna för att underhålla en befintlig väg med
nuvarande beläggning blir oproportionellt stora bör övervägande göras om förändring av
beläggningen. Observeras att vägrenar är till för avrinning av vatten från väg, och skall följaktligen
befinna sig på lägre nivå än väg.

Föreningen har c:a 21 000 m2 asfaltbelagd väg (motsvarande ca 4 km) av skiftande kvalitet
och bärighet. Våra vägar är inte klassade enligt Trafiksäkerhetsverkets klassningssystem för
bärighet.
Den nuvarande budgeterade avsättningen till underhållsfonden på ca 50 000 kr är baserad på
en betydligt lägre kostnad för renovering av vägarna. Detta belopp är tillräckligt för att
reparera/underhålla ytskiktet på vägarna.
Kriterierna för renovering och ianspråktagande av underhållsfonden på ett vägavsnitt är när
håligheter och sättningar av vägarna är så stora att de framkallar fara för trafikanterna. Ett
beslut som årsmötet måste överlämna till styrelsen. Ett rimligt värde är när det finns flera
hålor om ca 30 cm i diameter och sättningar som ger större vattensamlingar. Målsättningen
när det gäller ”nybeläggning” av våra vägar är att den skall vara slutförd 2023. Dock kommer
inte bärigheten på vägarna att ökas.
Eftersom våra vägar inte är byggda för tunga transporter uppstår skador vid transporter till
ny/ombyggnader, dessa skall ersättas av fastighetsägaren som har anlitat transportören. För att
underlätta hanteringen av tunga transporter skall styrelsen kontaktas och en gemensam
besiktning och dokumentation göras därefter kan tillstånd från vägföreningen för att
överskriva detta erhållas. OBS att slutbesiktning också skall göras, detta för att undvika
kontroverser.
Löpande underhåll är dels komplettering av kantgrus, lagning av ”potthål”, sommarklippning
av vägrenar och borttagande av skymmande växtlighet (här gäller detaljplanens
rekommendationer). Vinterunderhåll med snöröjning, sandning och upptagning av flis. Som
redovisats tidigare har dess kostnader tenderat att stiga över budget.
Förslag till renoveringar som skall göras i år är: Anders Petters Gata ca 122 000 kr, Måghallsstigen ca
32 000 kr, Mössviksvägen ca 98 000 kr och Olas Gata ca 45 000kr. Allt plus Moms Ca 75 000kr

Bil 1
From: Bengt Aid <bengt.aid3@gmail.com>
Subject: svarteskärsvägen 15
Message Body:
Motion till stämman.
Generellt parkeringsförbud gäller inom området om jag förstått skyltar rätt.
Väldigt dålig efterlevnad framför allt varma baddagar.
Ser en fara i att om olycka är framme vid bad och vägar är blockerade av felparkerade fordon för
utryckningsfordon.
Förslag till årsstämma:
Anlita bolag som "lappar" felparkerade fordon.
Förtydliga skyltningen att parkering INTE är tillåtet utmed våra gator/vägar.
Informera fastighetsägare att egna fordon skall ställas upp på egen tomt.
MVH Bengt Aid

