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 Protokoll fört vid Bro vägsamfällighets årsstämma den 30/8 - 2020 
 
Närvarande: Anne-Marie K Bergvall, Marianne Ellerud, Jonas Thorén, Helena Bergli,  
Anette Nämvall, Christina Ernstson, Jessica Lundahl, 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 1/6-19 – 31/5-20 gjort följande: Hållit 2 formella möten samt ett antal 
informella. Under maj 2020 utfördes grusning av Tagessons Grus utan sedvanligt 
inslag av dammbindande salt. Styrelsen utförde nedtagning av grenar längs båda våra 
två vägar hösten 2019. Utdikning utfördes av grävfirma januari 2020 där särskilt 
behov funnits. Vägsyn gjordes indirekt hösten 2019 i samband med grennedtagningen. 
I övrigt skedde sedvanligt underhåll som sladdning, sandning, plogning, flickning 
(lagning av potthål) och kantklippning. Styrelsen följer sin upprättade underhållsplan 
för vägen. Vi har sen tidigare även upprättat en krisplan efter Alfrida-stormen, för att 
enklare kunna hantera liknande situationer i fortsättningen. Vi har löpande haft dialog 
kring fiberanslutningen som skedde hösten 2019/våren 2020, och informerat om detta 
via vår webbsida www.broedsbro.se och via mejl. Vi har i maj 2020 gjort besiktning 
av vägtrummor och väg efter dragning av fiber, inför kommande gemensam 
besiktning med Norrtälje Energi. Vi har även haft möten med Vattenfall om 
nedgrävning av elledning (och fiber) i vår väg mellan Lindholmen och Ranås. 
Styrelseberättelsen godkändes.  

7. Kassörens rapport lästes upp. Verksamheten har i år gett ett överskott med 62 064 kr. 
Intäkter har uppgått till 51 200 kr från avgifter och 41 243 kr från statliga bidrag och 
37 824 kr från fibergrävningsersättning. Vägföreningskostnaderna har uppgått till 56 
155 kr och övriga kostnader till 12 048 kr. Det fanns vid räkenskapsårets slut 212 654 
kr i tillgångar samt 176 777 kr i eget kapital och 35 877 kr i skulder (upplupna 
kostnader).  

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

9. Inga motioner har inkommit. 
10. Förslag till vägarbeten under 1/6-20 – 31/5-21 godkändes: Påläggning av grus inkl salt 

på april-maj 2021. Egen vägsyn inkl bevakning av utskjutande grenar. I övrigt 
sladdning, plogning, flickning, sandning vintertid samt kantklippning 2 ggr/år. 
Besiktning av Norrtälje Energis fiberdragning i våra vägar. Uppföljning av Vattenfalls 
nedgrävning av elledning Ranåsvägen. Trafikverket gör besiktning under 2020, tyvärr 
får vi pga coronaläget ej delta under besiktningen, men kan ha separat rådgivning. 
Preliminär tidigareläggning av kantskärning. 

11. Styrelsens förslag till budget och utgifts- och inkomststat samt debiteringslängd med 
årets utdebitering på 400 kr/andel godkändes. 

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 

Fredrik Köhler nyvaldes för 2 år 
Johan Sundström sitter 1 år till   

 Jonas Thorén sitter 1 år till   
 

           Suppleanter 
Christian Jonsson nyvaldes för 2 år 
Anette Nämvall nyvaldes för 2 år 
Jessica Lundahl sitter 1 år till   
 

14. Val av revisorer och revisorssuppleanter. 
         

    Ordinarie 
 Helena Bergli omvaldes för 1 år 
 Björn Svan omvaldes för 1 år 
          Suppleant 
 Marianne Ellerud omvaldes för 1 år 
  

15. Beslut om helt omskrivna nya stadgar som nu enligt nuvarande stadgar beslutats på två 
årsstämmor. Mötet beslöt enhälligt att anta det vilande stadgeförslaget. Styrelsen 
skickar in stadgarna till Lantmäteriet för registrering. Antecknades att de nya 
stadgarna enligt 52 § andra stycket lagen (1973:1150) om förvaltning av 
samfälligheter inte får tillämpas förrän de registrerats hos Lantmäteriet. 

  
16. 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 Originalhandlingen finns hos styrelsen. 

 
17. Övriga frågor.  

a) Lars tackades av för lång tjänst som sekreterare. Likaså tackades Ulrika av i sin 
frånvaro för väldigt lång tjänst i styrelsen. 
b) Vi tackar Bengt Nyström för fortsatt utmärkt arbete med det praktiska vägarbetet.  
c) Styrelsen får i uppdrag att ordna ett vägmärke för återvändsgränd vid Ranåskorset.  

  
18. Årsmötet avslutades. 

 
 
Vid protokollet    Ordförande 
 
 
 
 
Lars Björklund    Johan Sundström  
 
 
 
Justeras   
 
 
 
 
Fredrik Köhler      


