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Protokoll fört vid Bro vägsamfällighets årsmöte den 31/8 - 2016 
 
Närvarande: Anne-Maria Keijsner Bergvall, Marianne Ellerud, Ulrika Jansson, Jonas 
Thorén, Anders Rödin, Anette Rödin, Helena Bergli, Bengt Nyström, Christina Ernstson, 
Johan Sundström, Barbro Thorén, Fredrik Köhler och Lars Björklund.   
 

1. Bro vägsamfällighets ordförande Johan Sundström hälsade de närvarande välkomna 
och förklarade årsmötet öppnat och dagordningen godkändes. 

2. Till ordförande för mötet valdes Johan Sundström. Lars Björklund valdes till 
sekreterare. 

3. Till justeringsmän valdes Anette Rödin och Ulrika Jansson jämte ordföranden. 
4. Mötet befanns behörigt utlyst. 
5. Verksamhetsberättelsen föredrogs muntligt av sekreteraren. Styrelsen har hållit 3 

formella möten under verksamhetsåret samt några informella. Förutom vägsyn har följande 
arbeten gjorts: hyvling, saltning, sladdning, plogning, sandning, kantklippning etc. Ny 
fastighet Bro 2:45 har tillkommit. Styrelseberättelsen godkändes.  

6. Kassörens rapport lästes upp. Verksamheten har i år gett ett överskott med 42 074 kr. 
Intäkter har uppgått till 37 500 kr från avgifter och 39 856 kr från bidrag. 
Vägföreningskostnaderna har uppgått till 26 240 kr och övriga kostnader till 9 042 kr. 
Det fanns vid räkenskapsårets slut 108 719 kronor i eget kapital och skulder.  

7. Revisionsberättelsen lästes upp och styrelsen beviljades ansvarsfrihet av årsmötet och 
bokslutet fastställdes. Styrelsen ska nästa år inkludera verksamhetsberättelsen i 
årsredovisningen. 

8. Motioner och ärenden: Inga inkomna. 
9. Förslag till vägarbeten under kommande året godkändes: Påläggning grus i vår, lokal 

rensning i diken, hyvling & saltning, sladdning, plogning samt kantklippning etc. 
10. Styrelsens förslag till utgifts- och inkomststat samt debiteringslängd godkändes, 

inkluderat andelstal för nya fastigheten 2:45. Underlag för budget för kommande år 
redovisades. 

11. Inget arvode till styrelse och revisorer kommer att betalas ut under nästa år.  
12. Val av styrelseledamöter och suppleanter (styrelsen utser enl stadgarna ordförande) 

 
            Ordinarie 

Johan Sundström sitter 1 år till   
 Jonas Thorén sitter 1 år till   
 Lars Björklund nyvaldes för 2 år  
 
           Suppleanter 

Anette Nämvall sitter 1 år till   
Fredrik Köhler nyvaldes för 2 år   
Ulrika Jansson omvaldes för 2 år 

 
13. Val av revisorer och revisorssuppleanter. 

         
    Ordinarie 

 Helena Bergli omvaldes 1 år 
 Björn Svan nyvaldes för 1 år 
  
          Suppleanter 
 Åke Andersson omvaldes för 1 år 
 Anette Rödin nyvaldes för 1 år 

 
14. Justerat protokoll kommer att kungöras på anslagstavlan i Ranåskorset. Som tidigare 

får de som angivit e-postadress protokollet per e-post för att spara miljö samt 
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föreningens ekonomi och ideella tid. De som ännu ej lämnat e-postadress är välkomna 
att göra det till lassebjorklund@yahoo.com   

 
15. Övriga frågor.  

Fredrik önskade att vägsamfälligheten ligger på Trafikverket om att ha skylt farlig 
utfart samt även hästövergång vid vägens utfart till väg 280. Styrelsen får i uppdrag att 
kontakta Trafikverket rörande detta. 
 
Årsmötet diskuterade att en del träd, grenar, rötter mm försvårar transporter för 
sopbilar, traktorer etc. En del markägare har inte åtgärdat detta trots påminnelser. Vi 
ber därför att varje markägare håller fritt 4,6 meter upp från vägen och även en bit in 
från vägen (helst 2 meter om möjligt - stenmurar och alléträd undantagna). Önskas 
hjälp av föreningen så får man gärna kontakta ordföranden Johan på tel 076-851 7717. 
Styrelsen åtar sig att göra en ny vägsyn och där meddela berörda fastighetsägare, och 
erbjuda hjälp med nedtagning till förhoppningsvis reducerad kostnad. 
 
Informerades om fiberdragning för Internet. Om flera önskar söka anbud för detta bör 
vägsamfälligheten vara med i processen. Vi ska även tillfrågas för grävningstillstånd i 
vägen.  
 
Informerades att om man flyttar på farthinder temporärt ska man efter ha passerat 
genast lägga tillbaka det. Styrelsen får i uppdrag i att ge någon ansvar att ta bort 
farthinder inför vintersäsongen.  
 
Diskuterades om ett av farthindren längs vägen ska flyttas till strax bredvid banvallen. 
Årsmötet ger styrelsen i uppdrag att titta på detta. 
 
Årsmötet tackade styrelsen för det arbete som utförts och speciellt avgående 
ledamoten Bengt för trogen tjänst i styrelsen. 

  
16. Årsmötet avslutades. 

 
 
Vid protokollet    Ordförande 
 
 
 
 
Lars Björklund    Johan Sundström  
 
 
Justeras   
 
 
 
 
Anette Rödin      Ulrika Jansson 
 
 
 
 
 
 


