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Protokoll fört vid Bro vägsamfällighets årsmöte den 10/9 - 2017 
 
Närvarande: Anne-Marie Keijsner Bergvall, Marianne Ellerud, Ulrika Jansson, Jonas 
Thorén, Helena Bergli (& Alicia), Bengt Nyström, Christina Ernstson, Johan Sundström, 
Fredrik Köhler, Ulf Rosengren, Bengt Näslund, Christian Jonsson 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 Bengt Näslund och Ulf Rosengren jämte ordföranden. 
4. Mötet befanns behörigt utlyst.  
5. Verksamhetsberättelsen föredrogs muntligt av sekreteraren. Styrelsen har under 

verksamhetsåret hållit 3 formella möten samt några informella. En webbsida skapades 
(www.broedsbro.se) med allmän information, kallelse, protokoll, fiberinformation 
mm. Under hösten gjordes en ny vägsyn. Vägens bedömdes vara i gott skick, och vi 
kommer att fortsätta fylla på grus med jämna mellanrum. Vi tittade extra på 
vägtrummor, varav 1 senare rensades. Ett träd vars rötter riskerar allvarligt skada 
vägtrumman vid ån togs ned. Återstår dock behandling av roten. Under vägsynen la vi 
meddelanden i berörda fastighetsägares lådor (samt post och mejl där det behövdes) 
för borttagande av utstickande grenar mm. Några fastighetsägare åtgärdade detta 
omgående, andra inte. Vi sköt upp det planerade arbetet med utdikning på de två 
platser vi inventerat, till preliminärt nästa år. Under hösten gjordes hyvling samt 
saltning av vägen. I övrigt skedde sedvanligt underhåll som sladdning, sandning, 
plogning och kantklippning. Vi gjorde en historisk genomgång av vägens skötsel för 
att se när bland annat grusning, hyvling och kantskärning skett. Vi beslutade även om 
att upprätta en underhållsplan för vägen för att lättare kunna se när och hur åtgärder 
behövs och hur ekonomin kan anpassas till de kostnader som uppstår. Vi har löpande 
bevakat utvecklingen av fiberfrågan för vägsamfälligheten och informerat om detta via 
vår webbsida och via mejl. Styrelseberättelsen godkändes.  

6. Kassörens rapport lästes upp. Verksamheten har i år gett ett överskott med 12 876 kr. 
Intäkter har uppgått till 38 400 kr från avgifter och 37 630 kr från bidrag. 
Vägföreningskostnaderna har uppgått till 51 894 kr och övriga kostnader till 11 260 
kr. Det fanns vid räkenskapsårets slut 124 529 kronor i eget kapital och skulder.  

7. Revisionsberättelsen lästes upp och styrelsen beviljades ansvarsfrihet av årsmötet och 
bokslutet fastställdes.  

8. Motioner och ärenden: Ulf Rosengren, Bro 1:37, föredrog sin motion om busskur vid 
vår vägs ände vid väg 280, se bilaga. Styrelsens svar med yrkande om godkännande 
men med tillägg lästes upp. Motionen med styrelsens tillägg godkändes.  

9. Förslag till vägarbeten under kommande året godkändes: Påläggning av grus, hyvling, 
saltning, sladdning, plogning, sandning, kantklippning etc. Preliminärt lokal utdikning 
samt upprättande av en underhållsplan för vägarbetet. Fortsatt bevakning av 
fiberfrågan. Underlag för budget för kommande år redovisades. 

10. Styrelsens förslag till utgifts- och inkomststat samt debiteringlängd godkändes. 
Höjning med 50 kr/andel av avgiften för andelstal samt debiteringslängd godkändes.  

11. Inget arvode till styrelse och revisorer kommer att betalas ut under nästa år. Årsmötet 
påpekade att ledamöterna ska bli bättre på att begära ersättning för personliga utlägg. 

12. Val av styrelseledamöter och suppleanter (styrelsen utser enl stadgarna ordförande) 
 
            Ordinarie 

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

Bengt Näslund nyvaldes för 2 år 
Fredrik Köhler sitter 1 år till   
Ulrika Jansson sitter 1 år till 

 
13. Val av revisorer och revisorssuppleanter. 

         
    Ordinarie 

 Helena Bergli omvaldes  för 1 år 
 Björn Svan omvaldes för 1 år 
  
          Suppleanter 
 Christian  Jonsson nyvaldes för 1 år 
 Marianne Ellerud nyvaldes för 1 år 

 
14. Justerat protokoll kommer att anslås på vår webbsida www.broedsbro.se samt 

anslagstavlan i Ranåskorset. Som tidigare får de som angivit e-postadress protokollet 
per e-post. De som ännu ej lämnat e-postadress är välkomna att göra det till 
sekreterare@broedsbro.se    

 
15. Övriga frågor.  

a) Angående fiberfrågan så kan styrelsen behöva skriva avtal med fiberföretag för 
grävning i vår väg. Årsmötet beslutade ge styrelsen mandat att fortsätta bevaka att 
fiberfrågan och även ingå eventuellt avtal med fiberföretag. Styrelsen ombeddes även 
göra en inventering av var olika rör och andra dragningar går i och bredvid vägen.  
b) Info om att styrelsen förbereder en skrivelse till berörda myndigheter gällande 
fartbegränsning på väg 280 vid vår vägs slut.  
c) Allmän diskussion om farthinder samt att effekten av förra vägsynen med 
meddelande till fastighetsägare att ta ned utskjutande grenar mm varit god.  
d) Den som har tillgång till gamla flygfoton och/eller historik över Bro, Lindholmen 
eller Ranås får gärna kontakta sekreterare@broedsbro.se så kan detta läggas upp på 
vår webbsida.  

  
16. Årsmötet avslutades. 

 
 
Vid protokollet    Ordförande 
 
 
 
 
Lars Björklund    Johan Sundström  
 
 
Justeras   
 
 
 
 
Bengt Näslund     Ulf Rosengren 
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Bilaga till årsmötesprotokollet 2017 
 
 
 
 
Motion om busskur: 
Det är relativt många från vårt område som pendlar med buss söderut från hållplats Brotorp. 
Främst skolbarn men även en och annan vuxen. För att pendlande med buss ska vara ett bra 
alternativ tycker jag att ett väderskydd är en förutsättning. Speciellt höst och vinter kan det 
vara nog så utsatt och påfrestande att vänta på en hållplats utsatt för vädrets makter. Regn, snö 
och inte minst vind ger sig på den oskyddade och kan förstöra såväl kläder som hela dagen. 
Vi ska ha i åtanke att det främst är våra unga som utsätts för detta. Jag vill därför att 
föreningen agerar för att få ett väderskydd på plats genom att 1. Uppmärksamma SL på 
bristen ur föreningens perspektiv och på så sätt få SL att placera ut ett väderskydd (busskur). 
2. Om inte detta är möjligt istället i föreningens regi bygga ett eget skydd liknande det som 
går att se i Sättraby. Då detta är en fråga som ligger i gränssnittet mellan vår väg och 
omvärlden ser jag det som naturligt att föreningen är rätt forum och kan hantera problemet 
och hitta en bra lösning.  
Ulf Rosengren, Bro 1:37 
 
 
 
Styrelsens svar: 
Styrelsen tycker förslaget är relevant och angeläget och yrkar bifall med följande tillägg:  
Att styrelsen tillsammans med motionären först kontaktar SL/SLL. Om dessa inte vill bekosta 
busskuren/väderskyddet så går vi vidare enligt följande steg:  
1) Klargör markens ägarförhållande samt om Trafikverket/kommunen måste yttra sig. Fråga 
även vägföreningen på andra sidan väg 280 om intresse av att vara med på busskur på ”vår” 
sida och behov av dito på ”deras” sida.  
2) Undersök om exempelvis XL Bygg, ICA eller annat företag vill sponsra busskur mot att få 
en marknadsföringsplats.  
3) Om sponsring ej är möjligt eller om det bara kan ske delvis kan vägsamfälligheten stå för 
kostnad upp till 30.000 kr. Ideella krafter bör i så fall användas för att hålla kostnaderna så 
låga som möjligt." 
 
 

 


