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 Protokoll fört vid Bro vägsamfällighets årsstämma den 14/9 - 2019 
 
Närvarande: Anne-Marie K Bergvall, Marianne Ellerud, Ulrika Jansson, Jonas Thorén, 
Helena Bergli, Alice Bergli, Bengt Nyström, Christina Ernstson, Jessica Lundahl, Sandra 
Magnusson, Björn Svan, Fredrik Köhler, Johan Sundström och Lars Björklund.  
 

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

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

3. Till justeringsmän valdes Fredrik Köhler jämte ordföranden. 
4. Dagordningen godkändes. 
5. Mötet befanns behörigt utlyst.  
6. Verksamhetsberättelsen föredrogs muntligt av sekreteraren. Styrelsen har under 

verksamhetsåret 1 juni 2018 – 31 maj 2019 hållit 3 formella möten samt ett antal 
informella. Under sommaren 2018 gjordes grusning med inslag av dammbindande 
salt. Vägsyn gjordes under hösten 2018. I övrigt skedde sedvanligt underhåll som 
sladdning, sandning, plogning, flickning (lagning av potthål) och kantklippning. 
Styrelsen följer sin upprättade underhållsplan för vägen. Vi har även upprättat en 
krisplan efter Alfrida-stormen, för att enklare kunna hantera liknande situationer i 
fortsättningen. Vi har löpande bevakat utvecklingen av fiberfrågan för 
vägsamfälligheten och informerat om detta via vår webbsida www.broedsbro.se och 
via mejl. Fortsatt avvaktande av det planerade arbetet med utdikning på de två platser 
vi inventerat, tills vi fått klart hur fiberläggningen går till. Ordförande har deltagit på 
REVs kurs. Vi har utarbetat ett förslag till stadgeändringar för vår vägsamfällighet då 
de nuvarande stadgarna är från 1957. Styrelseberättelsen godkändes.  

7. Kassörens rapport lästes upp. Verksamheten har i år gett ett underskott med 3 293 kr. 
Intäkter har uppgått till 44 770 kr från avgifter och 40 593 kr från bidrag. 
Vägföreningskostnaderna har uppgått till 75 619 kr och övriga kostnader till 13 037 
kr. Det fanns vid räkenskapsårets slut 114 713 kr i eget kapital och 0 kr i skulder.  

8. Revisionsberättelsen lästes upp och styrelsen beviljades ansvarsfrihet av årsmötet och 
bokslutet fastställdes. Revisorerna vill påpeka att samtliga medlemmar bör hörsamma 
styrelsens uppmaning att ta ner grenar mm vid sin tomtgräns. Vi riskerar annars 
vägens framtida fortlevnad och möjligheten att få stadsbidrag från Trafikverket. 

9. En motion i två delar om återrapportering av underhållsplan och tid för hyvling samt 
styrelsens svar lästes upp. Beslutades att styrelsen i årsbokslutet tar med den 
underhållsplan de gjort. Beslutades också att styrelsen ser till att förlägga hyvling av 
vägen till våren, med tillägg att det görs när förutsättningarna är de rätta, ex tillräckligt 
med slitlager (grus) finns.  

10. Förslag till vägarbeten under 1/6-19 – 31/5-20 godkändes: Påläggning av grus inkl 
saltning på 2019/2020. Fortsatta åtgärder mot utskjutande grenar. I övrigt sladdning, 
plogning, flickning, sandning vintertid samt kantklippning 2 ggr/år. Bevakning av 
fiberanläggningen. Preliminärt lokal utdikning (när fibergrävning är gjord). Vi 
planerar att medverka på Trafikverkets besiktning under 2020.  

11. Styrelsens förslag till budget och utgifts- och inkomststat samt debiteringslängd 
godkändes, däribland en höjning med 50 kr/andel av avgiften för andelstal till 400 kr. 

12. Årsmötet beslutade att styrelsens ordförande och sekreterare ska arvoderas med 999 kr 
per person under verksamhetsåret. Inga övriga arvoden till styrelse eller revisorer 
betalas ut under verksamhetsåret. Arvode omfattar ej kassörens arbete då detta 
debiteras enligt särskild ersättning.  

13. Val av styrelseledamöter och suppleanter (styrelsen utser enl stadgarna ordförande). 
Önskemål om att befintligt val bifogas till dagordningen nästa år.  
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           Ordinarie 

Johan Sundström omvaldes för 2 år   
 Jonas Thorén omvaldes för 2 år   

Lars Björklund sitter 1 år till   
           Suppleanter 

Jessica Lundahl nyvaldes för 2 år 
Fredrik Köhler sitter 1 år till 
Ulrika Jansson sitter 1 år till 
 

14. Val av revisorer och revisorssuppleanter. 
         

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

 
15. Förslag till nya stadgar godkändes. Enligt nuvarande stadgar ska beslut tas på två 

stämmor i följd, nästa blir vid 2020 års stämma. Stadgekommentarer redovisades.  
 
16. Information om fiberläggningen, som sker i Bro med start i oktober. Styrelsen märker 

ut vägtrummor som är kända, likaså det medlemmar har meddelat finns draget i vägen.  
 

17. Justerat protokoll kommer att anslås på vår webbsida www.broedsbro.se samt 
anslagstavlan i Ranåskorset. Som tidigare får även 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    

 
18. Övriga frågor.  

a) Revisorn informerade att en medlem till denne framfört önskemål om eventuell 
nedsättning av avgiften ifall framkomligheten är begränsad. En sån fråga måste dock 
prövas från fall till fall.  
b) Vi tackar Bengt Nyström för fortsatt utmärkt arbete med det praktiska vägarbetet.  

  
19. Årsmötet avslutades. 

 
 
Vid protokollet    Ordförande 
 
 
 
 
Lars Björklund    Johan Sundström  
 
 
 
Justeras   
 
 
 
 
Fredrik Köhler      


