
Årböle vägsamfällighet 
 
Protokoll fört vid styrelsemöte 2005-01-25 hos Berth Åhrman i Årböle 
 
Närvarande Olov Hasselberg, Lena Grundin, Thage Eriksson, Björn Skeppström,  
Berth Åhrman och Bo Sundberg 
 
Berth hälsade välkommen och lämnade ordet till ordförande 
 
§ 1 Ordförande öppnade styrelsemötet. 
 
§ 2 Att jämte ordförande justera dagens protokoll valdes Björn Skeppström. 
 
§ 3 Kallelse och dagordning godkändes. 
 
§ 4 Föregående protokoll och arbetsuppgifter gicks igenom. Kvarvarande arbetsuppgifter från        
      2004 är besiktning av vägtrummor, utföres i samband med intagning av vägkäppar. 
       
§ 5 Ekonomifrågor: 
      Kassören redovisade det ekonomiska resultatet för 2004. Kostnaderna fördelades enligt  
      följande; 
      Reparation av vägbeläggningen 29 000 kr 
      Grävning av diken                        3 600 kr 
      Stakning (för 2 år)                 5 700 kr 
      Sandning                11 600 kr 
      Plogning                                     20 500 kr    
      Arvoden                                       3 200 kr 
      Ränta på lån                               13 300 kr 
      Kontorskostnader                        2 300 kr 
      Diverse                                        2 200 kr 
      Amortering av lån                   100 000 kr 
 
      I kassan fanns vid årsskiftet 20 500 kr, kvarvarande räkning från 2004 är buskröjning   
      till en kostnad av 10 000 kr. 
 
      Kassören lämnade förslag till budget för 2005 som bland annat innehöll en höjd  
      utdebitering till medlemmarna från 30 000 kr till 39 400 kr ( prisbasbeloppet) i  
      enlighet med beslut på förra årsmötet. Budgeten diskuterades vidare under nästa punkt. 
 
§ 6 Beläggning av vägen: 
      Diskuterades vidare frågan om tidpunkt för ny beläggning av vägen. 
       
      Beslutade styrelsen att föreslå årsmötet att ny beläggning utav vägen utföres under    
      våren/sommaren 2005, så att ingen reparation av den gamla beläggningen behöver göras.   
      Styrelsen föreslår att ett nytt lån tas, preliminärt på ca 900 000 kr 
      och att anbud på beläggning infordras efter eventuellt beslut på årsmötet. 
       
      Beslutade styrelsen att till årsmötet utarbeta 2 budgetförlag, 1 med ny beläggning och 1 
      utan ny beläggning men med reparation av den gamla.       
     



§ 7 Övriga vägfrågor: 
      Ordförande har pratat med Vägverket om besiktning av bron i Årböle. Därifrån  
      meddelades att besiktning är inlagd i deras ordinarie planering att ske inom några år. 
      Styrelsen beslutade därför att inte beställa någon extra besiktning utan invänta     
      Vägverkets. 
 
       Ordförande kontaktar MASAB, den tidigare entreprenören vid beläggning av reparation 
       av beläggning, för att få en förhandsoffert inför budgetarbetet med ny beläggning. 
 
       Ordförande kontaktar Anders Gejke för att efterhöra om hans intresse som konsult för att 
       söka bidrag inför ny beläggning av vägen. 
 
       Björn utarbetar och skickar ut ett förfrågningsunderlag inför beläggning.  
       Berth och Björn är tillgängliga för visning av vägen för eventuella anbudsgivare. 
       
       Vägskötaren meddelade att det endast i extremfall kommer att utföras hyvling av vägen 
       beroende på risken för skador på beläggningen. 
 
       Vägskötaren meddelade vidare att den sten som sticker upp ur beläggningen framme vid  
        76:an troligen kapats av vid plogning. 
 
§ 8 Årsmötet 
      Beslutade styrelsen att årsmöte skall hållas 2005-03-23, klockan 19.00 i Vavdsgården. 
      Styrelsen tar med kaffe, Thage beställer smörgåstårta, Lena och Bosse skickar kallelse  
      med dagordning,  Lena gör budgetförslag, Bosse gör verksamhetsberättelse, Olof bokar  
      lokal, Björn pratar med valberedningen. 
      Till dagordningen föra punkt om beläggning av vägen och ta med protokollsutdrag § 6, ur  
      detta protokoll. 
 
§ 9 Övriga frågor: 
       Tog Björn upp frågan om utskrift av stadgar för vägsamfälligheten, beslut har tagits på 2   
       årsmöten om nya stadgar. Uppdrogs åt Olof och Bosse att ta ut normalstadgar från REV 
       och Lantmäteriet och att använda någon som utskriftsmall för de stadgar som antagits. 
 
       Föreslog Bosse att vägsamfälligheten får e-postadress, lämpligen från Årböle byalags nya 
       domän, @arbole.se, vidare att en länk med information om samfälligheten kan finnas på 
       Årböle byalags hemsida som är under utarbetande med adress www.arbole.se. 
 
§ 10 Nästa möte: 
        Beslutades att nästa styrelsemöte hålls 2005-04-26  hos Thage Eriksson i Kullen. 
 
§ 11 Avslutning: 
        Ordförande avslutade mötet och därefter bjöd Berth på kaffe. 
 
 
 
 
Olov Hasselberg    Bo Sundberg  Björn Skeppström 
Ordförande   Sekreterare  Justerare  
      


