
Bro vägsamfällighet, Edsbro 

814400-7567 

Sid.1 (3) 

 

Protokoll fört vid Bro vägsamfällighets årsstämma den 22/8 – 2021 
 

Närvarande: Christina Ernstson, Anne-Marie Keijsner Bergvall, Helena Bergli, Eva Engvall, 

Johan Sundström, Anette Nämvall, Marianne Ellerud, Jonas Thorén närvarade på telefon och 

Lars-Olof Mattsson punkt 10 via telefon. 

 

 

1. Bro vägsamfällighets ordförande Johan Sundström hälsade de närvarande välkomna 

och förklarade årsstämman öppnad. 

2. Till ordförande för mötet valdes Johan Sundström. Marianne Ellerud valdes till 

sekreterare. 

3. Till justerare valdes Eva Engvall. 

4. Dagordningen godkändes. 

5. Mötet befanns behörigt utlyst. 

6. Verksamhetsberättelsen finns i årsbokslut för Bro Vägsamfällighet, räkenskapsåret  

2020-06-01 – 2021-05-31 och lästes upp av ordförande. 

- Styrelsen har hållit två formella möten samt ett antal informella. 

- Under hösten 2020 utfördes kantskärning och i maj 2021 slitlager av Tagessons 

Grus med sedvanligt inslag av dammbindande salt. 

- Vägsyn gjordes våren 2021 av Johan och Bengt i samband med iläggning av 

potthål. 

- I övrigt skedde sedvanligt underhåll som sladdning, sandning, plogning, fickning 

(lagning av potthål) och kantklippning. 

- Styrelsen följer sin upprättade underhållsplan för vägen. 

- Vattenfall har utfört nedgrävning av elledning i vår väg mellan Lindholmen och 

Ranås. 

- Trafikverket hade tillsynsdatum den 2020-09-02. I tillsynsprotokollet skrevs om att 

rengöra och byta ut samt rikta upp vissa skyltar och det har åtgärdats 2021-01-29. 

Viss röjning av vegetation påtalades och har åtgärdats i omgångar. Fanns behov av 

dikning längs vägen och det har åtgärdats med arbetet med kantskärningen. 

Slitlagret behövdes fyllas på, rekommendationen var 5–7 cm slitagegrus för att 

sladd eller hyvel ska kunna göra ett bra jobb med att få skevning och tvärfall, detta 

har vi tillmötesgått med extra slitlager som lades på våren 2021. Tillsynsmannen 

skrev slutligen, ”övrigt ger vägen ett bra intryck, bra underhåll”. 

- Vägmärken har installerats vid vägkanterna för att få ned farten samt informerar de 

som kör större fordon, att det är en återvändsväg utan vändplats. Vad gäller 

anvisningsmärke ”återvändsväg” och tilläggstavla med texten ”1,5 km till 

vägbom”. Trafikverket bistår oss med råd och stöd i vägtekniska frågor och vill att 

vi har en tilläggstavla under anvisningsmärket.  

7. Kassörens rapport lästes upp. Årets resultat blev 146 171 (underskott) mot föregående 

år 62 064 kr (överskott). Intäkter har inkommit med 51 200 kr i medlemsavgifter, 

statliga bidrag med 40 929 kr, intäkt från Vattenfall 4 499 kr och extra inbetalning om 

1 014 kr. Totala intäkter 97 642 kr mot föregående år 130 267 kr. 

Vägföreningskostnader har varit saltning-hyvling samt reparation och underhåll väg, 

sladdning och kantskärning om 230 519 kr mot föregående år 56 155 kr. Övriga 

kostnader uppgick till 13 91 kr mot föregående år 12 047. Omsättningstillgångar 

framgår av plusgiro och bankkonto per den 210531, totalt 45 982 kr. Eget kapital 

30 606 kr. Upplupna kostnader 15 375 kr. 

8. Revisionsberättelsen lästes upp och styrelsen beviljades ansvarsfrihet av årsstämman 

och bokslutet fastställdes. 
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9. Inga motioner har inkommit.  

10. Förslag till vägarbeten under 1/6–21 – 31/5–22 godkändes: 

- Påläggning av slitlager inkl. saltning under april-maj 2022 

- Egen vägsyn inkl.  bevakning av utskjutande grenar. 

- I övrigt sladdning, plogning, flickning, sandning vintertid samt kantklippning          

2 ggr/år. 

- Vi har för avsikt att ansöka om särskilt driftbidrag av Trafikverket, när vi får svar 

från Pålgårds Åkeri och Bröderna Tagessons grus, inväntar offerter. Vad gäller 

särskilt driftbidrag så söker styrelsen det pga. tung trafik, vilket har lett till slitage 

tex. gropar och stora stenar som sticker upp i vägbanan. Därför behöver vägen 

förstärkas med väggrus 0–22 eller bärlagergrus 0–32. 

- Styrelsen fick i uppdrag att bilda en projektgrupp, som ska komma med förslag 

ang. väghållning. 

- Styrelsen sätter upp protokoll och information ang. ansvar för farthinder på vår väg. 

Ansvar för farthinder: 

                 Vid gamla järnvägen, Anne-Marie Keijsner Bergvall, tel. 070 6114 24 05. 

                 Vid Brobacken, Fredrik Köhler tel. 073 649 81 03. 

Matris år för år, underhållsplanför förbättringar/investeringar finns med i bilaga till 

Årsbokslutet. Matrisen är ett verktyg för styrelsen att få en god översikt tio år framåt i 

tiden. 

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.  

 

           Ordinarie 

Fredrik Köhler sitter 1 år till 

Johan Sundström sitter 1 år till   

Anette Nämvall nyvaldes för 2 år 

           Suppleanter 

Christian Jonsson sitter 1 år till 

Jessica Lundahl omval 2 år   

Jonas Thorén fyllnadsval 1 år  

 

14. Val av revisorer och revisorssuppleanter. 

         

    Ordinarie 

 Helena Bergli omvaldes för 2 år 

 Björn Svan omvaldes för 1 år 

Suppleanter 

 Anette Rödin nyval 1 år 

 En suppleantplats är vakant 

 

15. Enhälligt beslut i andra läsning av styrelsens förslag till nya stadgar. Styrelsen skickar 

in stadgarna till Lantmäteriet. 
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16. Protokollet 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. 

Originalhandlingen finns hos styrelsen. 

17. Inga övriga frågor framfördes. 

18. Ordförande avslutade årsstämman. 

 

 

Vid protokollet    Ordförande 

 

 

 

 

Marianne Ellerud    Johan Sundström  

 

 

 

Justeras   

 

 

 

 

Eva Engvall 
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