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DAGORDNING 
 

Förslag till dagordning för årsstämma med Rödeby vägars 

samfällighet2010 – 03 – 28, kl 18,30  Rödeby kommunalhus 

1. Stämmans öppnande 

Fastställande av röstlängd för mötet 

Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt 

Fastställande av dagordning för årsstämman 

  2  val av ordförande för stämman 

3 val av sekreterare för stämman 

4  val av två justeringsmän 

5 styrelsens och revisorernas berättelser 

6 ansvarsfrihet för styrelsen 

7 framställningar från styrelsen eller motioner från medlemmarna 

8 ersättning till styrelsen och revisorerna 

9  styrelsens förslag till utgifts- och inkomststat samt debiteringslängd 

10 val av styrelse,  

Kassör 2 år                           

1 st. Ledamot 2 år                

3 st. suppleanter 1 år 

 Suppleant   

 Suppleant    

 Suppleant   

11 val av revisorer och suppleanter 

1 st. Revisor 2 år                      

1 st. Revisorssuppleant 2 år 

   

12 val av valberedning 

Sammankallande 1 år 

2 st. Ledamöter 1 år 

 
Kvarstående ledamöter med 1 år kvar Sterne Johannesson, (Ordf.) Tony Ramberg och 

Stefan Lundin. (Ledamöter) Kvarstående Revisor med 1 år kvar Bertil Corneliusson 

Revisorssuppleant med 1 år kvar Siv Holmberg 

 

13 styrelsens redovisning av ändrade andelstal 

14 övriga frågor 

15 

16 

 

Meddelande av plats där stämmoprotokollet hålles tillgängligt. 

Avslutning 
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FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 
 

Styrelsen för Rödeby vägars samfällighetsförening lämnar följande rapport 

över verksamheten under tiden 2010-01-01 – 2010 -12-31 

 

Styrelsen Styrelsen har haft följande sammansättning: 

 Ordförande  Sterne Johannesson 

 Vice ordförande Stefan Lundin 

 Kassör  Göran Karlsson 

 Sekreterare  Tommy Ramberg 

 Vice sekreterare Björn Andersson 

 Suppleant  Ulla Thurbin 

 Suppleant  Sven-Erik Faming   

 Suppleant  Jens Wickholm 

  

Revisorer   Acke Fridolfsson 

   Bertil Corneliusson 

Revisorsuppleanter 

   Kenneth Abrahamsson 

   Siv Holmberg 

 

Valberedningen  Ingegärd Holm, sammankallande samt Percy 

Greiff och Rolf Karlsson 

    

 

Andelstal    Föreningen har 1 483,6 andelar. 

 

 

Styrelsemöten  Under verksamhetsåret har 7 st. protokollförda 

styrelsemöten hållits. Samt protokoll från årsstämma 

2010-03-17. 
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Verksamhet och aktiviteter 
 

Verksamheten har även i år haft fokus på att klara ut skiljelinjerna mellan 

vägföreningen  

och kommunen, andra vägföreningar och trafikverket. Styrelsen har lämnat 

yttrande över  

Väg 28 Karlskrona - Emmaboda, delen Bubbetorp – Rödeby. Diarienummer PP  

30 2009:12431 och Ärende nr: K0125 Fastighetsreglering för stängning av 

plankorsningar i Kestorp och Östra Rödeby på järnvägen Emmaboda-

Karlskrona. 

Vi bjöd in Jämjö & Nättraby vägföreningar träff den 22 september 2010 kl. 

18.30. i kommunalhuset Rödeby till diskussion kring de gemensamma 

verksamheterna och problemen kring dessa. Styrelse beslöt under året att 

delegera ansvarområden enligt följande. 

Sterne Johannesson Övergripande ansvar samt ansvar för hemsida. Göran 

Karlsson Ansvarig för ekonomi, fakturering och utbetalningar. Stefan Lundin 

Ansvar för snöröjning samt trafiksäkerhetsfrågor.  

 

Snöröjningsrapport verksamhetsåret 2010. 

Snöröjningen började 7 januari 2010. Vi var ute och röjde våra vägar ifrån snö 

ca 16 gånger fram till den 4 mars. Snömängden som vi under denna period fick 

överstiger kraftigt den genomsnittsliga mängder som vi under senaste åren fått i 

vårt område. 

Året avslutades med att vi fick lika mycket om inte mer snö än under början på 

året. Under perioden 26 november till 28 december var vi ute 24 gånger. Till 

detta så har vi 10-12 gånger grusat vägarna och fyllt sandlådor. 

Tony Ramberg Ansvar för protokoll samt vägunderhåll.  

 

Barmarksunderhåll 2010 

Under våren 2010 har sopning av gator och upptagning av sand utförts. 

Återkommande reparationer av skador på vägar (potthålslagning) har 

genomförts. 

Under augusti utfördes toppbeläggning, 2232 m2, på Thunells väg, 

Ekegårdsvägen, Trastvägen, Kestorpsvägen och Skyttevägen. En upphandling 

utfördes och som entreprenör antogs NCC. Till grund för beläggningsarbetet låg 

en noggrann inventering och uppmätning. 

Slåtter och röjning av vägrenar (sidoområden) har utförts en gång under 

sommaren. Övriga grönytor sköts av Karlskrona kommun. 

 

Ekonomi: 

Snöröjningen under 2010 uppgick till 595 525 kr verksamhetsåret 2011 är i ett 

helt katastrofalt läge. Av en budget på 839 327 kr. Har redan nu under 2011 

betalt 261 372 kr Av detta utgör 52 641 kr för sandning, halkbekämpning. Samt 

208 731 kr för bortforsling av snön. Hela anslaget för 2011 på 274 647 kr har 

gått åt för att betala snöröjningen under december 2010 
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Ekonomi 
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Slutord 
Med denna rapport ber vi i styrelsen att få tacka för det gångna verksamhetsåret och vi, 

 vars mandatperiod går ut, ber att få ställa våra platser till årsstämmans förfogande. 

 

 

 

_______________________                   _______________________ 

Sterne Johannesson   Stefan Lundin  

Ordförande   Vice ordförande 

 

 

 

 _______________________ _______________________ 

Göran Karlsson  Tony Ramberg 

                             Kassör Sekreterare               

 

 

_______________________ _______________________ 

Björn Andersson  Ulla Thurbin  

Vice sekreterare   Suppleant 

   

 

_______________________ _______________________ 

Sven-Erik Faming   Jens Wickholm 

Suppleant   Suppleant 
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RÖDEBY VÄGFÖRENING 2011. 

 

INKOMST-och UTGIFTSSTAT. 

 
Inkomster. 

 

Karlskrona Kommun anslag         274 647,00 

Andelsavgifter                                564 680,00 

Summa                                            839 327,00 

 

 

Utgifter. 

 

Barmarksunderhåll                         90 000,00 

Vinterväghållning                                  600 000,00 

Administration                                 30 000,00 

Arvode, avgifter                               70 000,00 

Underhålls_förnyelsefond    40 000,00 

Övrigt                                                    9 327,00 

Summa                                                   839 327,00 

 

 
 

Kommentarer till budgetförslaget. 

 

Ekonomin för verksamhetsåret 2011 är i ett helt katastrofalt läge. Av en budget 

på 839 327 kronor. Har redan nu under 2011 betalt 261 372  kronor. 

Av detta utgör 52 641kronor för sandning, halkbekämpning. Samt 208 731 

kronor för bortforsling av snön. Hela anslaget för 2011 på 274 647 kronor har 

gått åt för att betala snöröjningen under december 2010. 

Efter att fasta kostnader är borttagna. Finns det endast 224 072 kronor för 

barmarksunderhåll och vinterväghållning för resten av året 2011. 

 

Göran Karlsson. /Kassör 
 

 

 

 

 

 

 

         


