
Årböle vägsamfällighet

Protokoll fört vid styrelsemöte 2006-01-24 på Korsnäs kontor i Skärplinge

Närvarande Olov Hasselberg, Björn Skeppström, Lena Grundin, Thage Eriksson 
och Bo Sundberg.

§ 1  Ordförande hälsade välkommen och 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 är 
besiktning av vägtrummor, stadgar till Lantmäteriet och översyn av skyltar. Protokollet lades 
till handlingarna.

§ 5  Ekonomifrågor:
Kassören redogjorde för det ekonomiska läget, intäkterna för verksamhetsåret 2005 är 
utdebitering 39 000 kr, statsbidrag 129 000 kr och kommunala bidrag på 37 000 kr.
Utgifterna under 2005 äro beläggning 845 000 kr, röjning 10 000 kr, sandning 14 000 kr, 
plogning 16 000 kr och räntor 26 000 kr.
Skulden i Handelsbanken uppgår för närvarande till 1 010 000 kr.
I kassan finns för närvarande 91 000 kr.

Kassörens budgetförslag för 2006 diskuterades. Förslaget bygger på ett underskott på 22 000 
kr för 2006 beroende på större beräknade utgifter än de beräknade intäkterna.

Styrelsens förslag till årsmötet är att intäkterna måste öka, det kan ske genom större 
utdebitering bland medlemmarna och genom att söka särskilt driftbidrag hos Vägverket.

Uppdrogs åt kassören att undersöka om hela utdebiteringen är avdragsgill i deklarationen.

Uppdrogs åt ordförande att kontakta Vägverket för att undersöka möjligheten att söka särskilt 
driftbidrag beroende på att vägsamfälligheten fick ett förhållandevis lågt bidrag 2005, detta 
troligen beroende på att mycket av vägverkets resurser gick till återuppbyggnad efter stormen 
Gudrun. 

§ 6  Vägfrågor:
Med anledning av vägskötaren Berth Åhrmans bortgång diskuterades en rad namn på 
tänkbara kandidater till arbetsuppgiften som vägskötare.

Uppdrogs åt Björn att ta kontakt med ett antal personer som styrelsen föreslagit som möjliga 
till ny vägskötare.

Diskuterades nya skyltar efter vägen. Styrelsen är överens om att högsta prioritet har 
stoppskylten vid 76:an.
Uppdrogs åt ordförande att efterhöra pris för stoppskylt med Vägverket.



§ 7  Årsmötet:
Beslutade styrelsen att årsmötet skall hållas 2006-03-14, klockan 19.00 i Vavdsgården.

Uppdrogs åt Olov att boka lokal och förtäring.
Uppdrogs åt Bosse att skriva verksamhetsberättelse och aktivera valberedningen.
Uppdrogs åt Lena att skriva ekonomirapport, lämna bokföringen till revisorerna samt skriva 
och skicka ut kallelse och dagordning.

§ 8  Diskuterades åter Årbölebornas privata initiativ med 30-skyltar. 
Beslutade styrelsen att utifrån dagens diskussion kvarstår styrelsens beslut från förra 
styrelsemötet att inte ha några invändningar mot dessa skyltar.

§ 9  Beslutades att nästa styrelsemöte hålls 2006-05-16, klockan 19.00 hos Björn i Årböle.

§ 10 Tackade ordförande för visat intresse och avslutade styrelsemötet och bjöd därefter på 
kaffe.

Olov Hasselberg Bo Sundberg Björn Skeppström
Ordförande Sekreterare Justerare


