
Mölnlycke Vägförening
c/o Stig Adamsson
Solvägen 6
438 34 Landvetter

KALLELSE TILL MÖLNLYCKE VÄGFÖRENINGS ORDINARIE STÄMMA DEN 5
OKTOBER 2021 KL 19.00 I KULTURHUSET, STORA SALEN, BIBLIOTEKSGATAN,
MÖLNLYCKE
Enligt föreningens stadgar skall ordinarie stämma hållas under mars månad och kallelse utgå
senast 14 dagar innan stämman och samtidigt ska årsmöteshandlingarna vara tillgängliga. P.g.a.
Corona-pandemin beslöt styrelsen den 26 januari 2021 att senarelägga stämman och har nu
beslutat att stämman skall hållas på ovan angiven tid och plats.

Stämmohandlingar med bilagor kommer att finnas tillgängliga i en pärm på Mölnlycke Bibliotek,
hembygdsavdelningen, från och med den 21 september 2021 och årsmöteshandlingarna, med
undantag av debiteringslängden, finns även upplagda på föreningens hemsida, där det finns övrig
information, stadgar, tidigare års stämmoprotokoll mm.

Debiteringslängden finns till beskådande hos föreningens sekreterare Peter Ingvarsson efter
överenskommelse på telefon 0702 738879.
På omstående sida finns dagordningen för stämman.
Anmälan om halka/dålig plogning sker till Härryda kommun.
Vi vill även påminna om att den, som företräder fastigheten vid stämman, ska medföra
fullmakt/er från övriga delägare för att kunna utöva sin rösträtt i händelse av
röstningsförfarande.
Ta gärna med kallelse/dagordning. Separat fullmakt finns på hemsidan och även tillsammans
med möteshandlingarna på biblioteket.
Styrelsen hälsar alla medlemmar välkomna att delta i årsmötet.

Tänk på att under stämman hålla av Folkhälsomyndigheten rekommenderad distans till andra
deltagare, den som så önskar kan bära eget munskydd/visir. I filmsalen är det gott om utrymme
så där kan vi sprida ut oss.

Mölnlycke den 8 september 2021

Med vänliga hälsningar

MÖLNLYCKE VÄGFÖRENING Telefon: 0733 876076
Anders Huvstig, Ordförande Email: styrelsen@molnlycke-vf.se
Traststigen 6 Hemsida: www.molnlycke-vf.se
435 35 MÖLNLYCKE



Ordinarie stämma med Mölnlycke Vägförening hålls i Kulturhuset i Mölnlycke, stora
salen, tisdagen den 5 oktober 2021 med början kl 19.00 enligt följande:

DAGORDNING

1 Öppnande av stämman
2 Val av ordförande för stämman
3 Val av sekreterare för stämman
4 Val av två justeringspersoner/rösträknare som tillsammans med ordföranden

för stämman justerar protokollet
5 Fastställande av röstlängd
6 Fråga om stämman är behörigen utlyst
7 Styrelsens verksamhetsberättelse och resultat- och balansräkning bilaga 1 o 2
8 Revisorernas berättelse bilaga 3
9 Fastställande och ansvarsfrihet
a fastställande av resultat- och balansräkning
b fastställande av disponering av resultatet
c fråga om ansvarsfrihet
10 Förslag från styrelsen
11 Motioner från medlemmar. Ingen motion har inkommit)
12 Beslut budget och avgift bilaga 4
a budget
b avgift per andel (styrelsens förslag 1150 kr) enligt förelagd debiteringslängd och sista

betalningsdag (förslag 2021-10-30)
13 Ersättningar till styrelsen och revisorerna bilaga 4
14 Val av styrelse och styrelseordförande
a ledamöter 2 år (2 personer, Anders Huvstig och Peter Ingvarsson är valda till

stämman 2022)
b ordförande för 1 år
c suppleant 2 år
15 Val av revisorer
a revisor 2 år (1 person, Dick Wesström vald till stämman 2022)
b suppleant 2 år (1 person, Johan Fagerlind, är vald till stämman 2022)
16 Val av valberedning
17 Övriga frågor
18 Meddelande av plats där protokollet är tillgängligt
19 Avslutning av stämman



MÖLNLYCKE VÄGFÖRENING

Verksamhetsberättelse för år 2020

Styrelse och revisorer

Ordinarie ledamöter har varit; Anders Huvstig, ordförande, Leif Dübech, Daniel Kumlin,

Peter Ingvarsson, sekreterare och Stig Adamsson, kassör.

Suppleant har varit Jarl Andréasson.

Revisorer har varit Dick Wesström och Roger Treutiger med Johan Fagerlind och Birgitta Danielsson som

suppleanter.

Sammanträden och möten mm

Styrelsen har haft 5 protokollförda sammanträden.

På grund av mötesrestriktioner orsakade av Coronaviruset flyttades årsmötet från mars till oktober 2020.

Styrelsen har, utöver stadgeenligt arbete, utfört bland annat följande uppgifter:

 Besvarat skrivelser, telefonsamtal och mail, som kommit till vägföreningen.

 Förhandlat med kommunen om vinterväghållningen för år 2020 – 2021.

 Bistått ett flertal medlemmar med råd och information beträffande kommunens övertagande av

vägföreningens vägar, samt i pågående lantmäteriförrättning för kommunens övertagande av

Parkvägen och Granviksliden m.m..

 Uppdaterat flerårsplanen för beläggning av föreningens vägar.

Barmarksunderhåll

Styrelsen har under året upphandlat och anlitat olika entreprenörer för barmarksunderhåll.

Kostnaden för årets underhåll blev 25 257:-.

Medlemmarnas delaktighet i att rapportera brister och fel har varit värdefull. Ett sådant engagemang är

önskvärt, även i fortsättningen.

Vinterväghållning

Snöröjning och halkbekämpning för vintern 2019 – 20 har samordnats med och upphandlats av

kommunen, som även svarat för jourverksamhet och utkallning av entreprenören. Vägföreningen och

kommunens vägar är så invävda i varandra, så att en samordning har varit nödvändig ur

framkomlighetssynpunkt och önskvärd av ekonomiska skäl.

Den gångna vintern har inneburit att kostnaderna för vinterväghållningen inklusive sopning uppgick till

63 866:-.

Mölnlycke Vägförening 0704 89 09 08 Organisations Nr 852000-1259
Traststigen 6 styrelsen@molnlycke-vf.se
435 35 Mölnlycke www.molnlycke-vf.se
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MÖLNLYCKE VÄGFÖRENING

Under året har Mölnlycke VF och Pixbo VF förlängt sina avtal med kommunen, som innebär att

kommunen utför all vinterväghållning i tätorten Mölnlycke/Pixbo. De verkliga kostnaderna för dessa

arbeten fördelas per meter väg och prioritet. Mölnlycke Vägförening betalar kostnaden för sin del av

detta vägnät. I fortsättningen ska medlemmarna ta kontakt med kommunen vid problem med

vinterväghållningen. Se www.harryda-se.

Beläggningsarbeten

En ny toppbeläggning har under året lagts på Floravägen. Ojämnheter på Sjökullevägen har reparerats.

Kostnaden blev 257 216:-.

Ekonomi

Samfällighetens tillgångar minus skulder, uppgick vid årets början till 287 620:-

och vid årets slut till 546 557:-

Årets överskott uppgår till 249 445:- efter det att 10 000:- stadgeenligt överförts till underhållsfonden.

Styrelsen föreslår att resultatet förs i ny räkning.

Andelstalet i föreningen uppgår till 617,4.

Mölnlycke 2021-02-28

Styrelsen för Mölnlycke Vägförening

Anders Huvstig Leif Dübech

Anders Huvstig Leif Dübech

Ordförande Vice ordförande

Stig Adamsson Peter Ingvarsson Daniel Kumlin

Stig Adamsson Peter Ingvarsson Daniel Kumlin

Kassör Sekreterare Ledamot

Mölnlycke Vägförening 0704 89 09 08 Organisations Nr 852000-1259
Traststigen 6 styrelsen@molnlycke-vf.se
435 35 Mölnlycke www.molnlycke-vf.se



MÖLNLYCKE VÄGFÖRENING

Mölnlycke Vägförening Bilaga 2

BUDGETERAT UTFALL

Intäkter

Vägavgifter 713 000 kr 708 860 kr

Kommunbidrag 25 100 kr 22 692 kr

Ränteintäkter och påminnelseavgifter 0 kr 194 kr

Från underhållsfonden 0 kr

Övriga intäkter 0 kr 8 562 kr

738 100 kr 740 308 kr

Kostnader

Barmarksunderhåll -48 000 kr -25 257 kr

Beläggningsarbeten -390 000 kr -257 216 kr

Vintervägsunderhåll inkl flis och sopning -145 000 kr -63 866 kr

Styrelsearvoden inkl sociala avgifter -97 000 kr -95 990 kr

Revisionsarvoden inkl sociala avgifter -5 200 kr -4 852 kr

Förvaltningskostnader inkl hemsida -31 000 kr -33 682 kr

Utbildning/konferenser -11 900 kr 0 kr

Summa kostnader -480 863 kr

Överfört till underhållsfonden -10 000 kr -10 000 kr

Årets överskott 0 kr -249 445 kr

-738 100 kr -740 308 kr

BALANSRÄKNING FÖR ÅR 2020 Ing balans Utg balans

2020-01-01 2020-12-31

Tillgångar

Postgirokonto 16 055 kr 412 395 kr

Bankkonto 319 343 kr 202 234 kr

Medlemsfordringar, årets 0 kr

Kundfordringar 3 800 kr 4 600 kr

Övriga interimsfordringar 26 142 kr

Summa tillgångar 365 340 kr 619 229 kr

Skulder och eget kapital

Korttfristiga skulder

Leverantörsskulder 0 kr 0 kr

Övr interimsskulder -19 878 kr -18 359 kr

Skuld skattekonto -57 842 kr -54 313 kr

Summa kortfristiga skulder -77 720 kr -72 672 kr

Underhållsfond -1 050 974 -297 112 kr

Årets balanserade resultat 685 173 kr -249 445 kr

Utbetalning enl förrättningbeslut 78 181 kr 0 kr

Summa eget kapital -287 620 kr -546 557 kr

Summa Skulder och Eget kapital -365 340 kr -619 229 kr

RESULTATRÄKNING FÖR ÅR 2020



REVISIONSBERÄTTELSE

Till årsmötet för Mölnlycke Vägförening

Undertecknande, vilka utsetts till revisorer i Mölnlycke Vägförening, vill för verksamhetsåret
2020 härmed lämna följande revisionsberättelse.

Vi har granskat årsredovisningen och bokföringen samt styrelsens förvaltning i Mölnlycke
Vägförening. Det är styrelsen som har ansvaret för räkenskapshandlingarna och förvaltningen.
Vårt ansvar är att uttala oss om räkenskaperna och den övriga förvaltningen på grundval av
vår revision.

Vi har planerat och genomfört revisionen för att i rimlig grad försäkra oss om att
årsredovisningen inte innehåller väsentliga fel. En revision innefattar att granska ett urval av
underlagen för belopp och annan information i räkenskapshandlingarna. I en revision ingår
också att pröva redovisningsprinciperna och styrelsens tillämpning av dem samt att bedöma
den samlade informationen i årsredovisningen. Vi har granskat väsentliga beslut, åtgärder och
förhållanden i föreningen för att kunna bedöma om någon styrelseledamot har handlat i strid
med föreningens stadgar. Vi anser att vår revision ger oss rimlig grund för våra uttalanden
nedan.

Årsredovisningen har upprättats i enlighet med stadgar och regelverk och ger därmed en
rättvisande bild av föreningens resultat och ställning i enlighet med god redovisningssed i
Sverige.

Styrelsens ledamöter har enligt vår bedömning inte handlat i strid med föreningens stadgar.
Därför rekommenderar vi årsmötet att:

 bevilja styrelsen ansvarsfrihet för den tid som revisionen omfattar
 att fastställa det framlagda resultatet

Vi tillstyrker slutligen styrelsen förslag att föra granskningsårets resultat i ny räkning.

Mölnlycke 28 april 2021

Roger Treutiger Dick Wesström
Roger Treutiger Dick Wesström
Revisor Revisor

BILAGA 3
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1150:-/andel

Utgifter -732 700

Barmarksunderhåll -46 700

Vinterväghållning inkl sopning -90 000

Beläggningsarbeten -441 000

Styrelsearvoden inkl sociala avgifter -97 000

Revisionsarvoden inkl sociala avgifter ( 4000:- exkl sociala avg) -5 200

Förvaltningskostnader -37 800

Utbildning, konferenser -5 000

Avsättning till Underhållsfond -10 000

Inkomster 732 700

Vägavgifter, utdebitering 1150 kr/andel 617,4 andelar 710 000

Driftbidrag från Härryda Kommun 22 700

Milersättning 18,50:-/mil

Förslag till utgifts- och inkomststat/Budget år 2021

Utskriftsdatum 2021-03-15 Sida 1 av 1
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