
















 
 
 

Styrsö Vägförening 
 

KALLELSE TILL ORDINARIE FÖRENINGSSTÄMMA 
 
Tid: Lördag den 30 mars 2018, kl 11.00 
Plats: Styrsö Missionskyrka Styrsö Tångenvägen 75 
 
 
Som fastighetsägare på Styrsö är du alltid medlem i föreningen, har rätt att vara med och påverka men har 
också skyldighet att vara med och dela förvaltningskostnaden av vägnätet. 
Stämman innehåller sedvanliga årsmötesförhandlingar. 
 
 
FÖRSLAG TILL DAGORDNING 
 
1. Föreningsstämmans öppnande  
2. Val av funktionärer för Föreningsstämman 

a) Ordförande 
b) Sekreterare 
c) Två protokolljusterare tillika rösträknare 

3. Godkännande av kallelsen 
4. Godkännande av dagordning 
5. Styrelsens verksamhetsberättelse och årsredovisning 
6. Revisorernas berättelse 
7. Fråga om ansvarsfrihet för styrelse och kassör 
8. Val av ordförande för 1 år 
9. a) Val av övriga ordinarie ledamöter 

b) Val av revisorer/revisorssuppleant 
10. Styrelsens förslag till debiteringslängd med indexuppräknad uttaxering per andelstal 
11. Styrelsens förslag till inkomst- och utgiftsstat 
12. Styrelsen förslag till upprättande av register för golfbilar 
13. Styrelsens förslag till lantmäteriförrättningar 
14. Styrelsens förslag till registrering av lokala trafikföreskrifter 
15. Underhållsplan för 2019 
16. Rapport från referensgruppen och styrelsens svar samt förslag till beslut 
17. Ersättning till styrelsen och revisorerna  
18. Val av valberedning 
19. Övriga frågor 
20. Årsmötets avslutning 
 
 
OBS! Vid extra föreningsstämma 2001-09-29 beslutades att ”i kallelse till medlemsmöten måste klart 
framgå att närvaro krävs för att avge röst utöver den rätt till en ombudsröst som stadgarna anger” 



STYRSÖ VÄGFÖRENING, SVF 
 

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR 2018  
 
 
Styrelsen har under verksamhetsåret 2018 utgjorts av: 
 
Gustaf Asplund ordförande  Rosita Kjellberg  vice ordförande 
Alex Hirschi  sekreterare  Ingvar Börjesson kassör 
Jimmy Svanström ledamot  Hilkka  Salo Olsén ledamot 
Gustaf Svensson ledamot 
 
Revisorer: Jonas Hellström, Marie Paaske samt Reidun Larsson som suppleant                                                                    
 
Styrelsearbetet 
Styrelsen har under 2018 haft sju ordinarie styrelsemöten och två arbetsmöten. Mötenas innehåll och beslut 
har, förutom i styrelseprotokoll, redovisats i form av bloggen Ordföranden har Ordet som finns tillgängligt på 
vägföreningens hemsida, www.styrsovag.se. 
 
Styrelsen har också fått stöd av en referensgrupp under 2018. Referensgruppen har träffats sju gånger under 
2018 och dess arbete rapporteras separat till årsstämman. 
 
Vägföreningen har under 2018 kunnat genomföra en någorlunda omfattande asfaltering av vägnätet. På grund 
av förhållandevis sen asfaltering har målning av vägmittsmarkeringar skjutits upp till våren 2019. 
 
Uppdraget vad beträffar ansvaret för vinterväghållning, sopning samt dikesslåtter har utförts inom de 
ekonomiska ramar som avtalet med kommunen medger. Kontraktet med Steens T&E för Styrsös 
vinterväghållning förlängdes i samarbete med Donsö Vägförening, emedan inget större har funnits att klaga 
på. Vinterväghållningen har, liksom året dessförinnan, varit ytterst sparsam hittills, både på vår och hösten p 
g a den varma väderleken.. 
 
SVF har under året skött sitt ansvar för dispenshanteringen, som togs över från Donsö VF redan förra året. 
Dispenshanteringen ökar den administrativa bördan för SVF med medför ökade direkta inkomster. 
 
SVF har under 2018 varit aktiv i forumet Styrsö i Samverkan (SiS), och genom SiS också medverkat i nästa 
nivå av samverkan, Södra Skärgården i Samverkan, SSiS. Särskilda ärenden som uppmärksammats under 
året, liksom också under föregående år, är parkeringen på Saltholmen, terminalplaneringen på Saltholmen 
(Tpuls) och Ö-dialogen. Kontinuerlig information i dessa frågor kan fås via vår hemsida: www.styrsovag.se. 
 
SVF har tagit initiativ till att 5ans Backe har fått ett hängavtal vad gäller vinterväghållning, samt ett direkt 
avtal mellan SVF och Fastighetskontoret. SVF har också medverkat i diskussioner och avtal angående 
transporter till tillbygget av Styrsöskolan, samt bygget av nya bostäder på Donsö vid brofästet. I bägge fall 
har det gällt att begränsa och ge dispens till tunga transporter. Detta har gjorts i samarbete med 
Trafikkontoret. SVF har också följt och gett stöd till de elarbeten som är en följd av att i stort sett alla 
luftledningar har nu lagts i mark. 
 
Ekonomi 
Den årliga utdebiteringen har skett till samtliga fastigheter på Styrsö, ca 800 st. Utdebiteringen gav en 
kassaförstärkning på cirka 857 400 kr. Styrelsen skickade in 9 uppdrag om handräckning till 
kronofogdemyndigheten för att driva in 10 vägavgifter. Vad beträffar övrigt om föreningens ekonomi 
hänvisas till den ekonomiska redogörelsen som också sänds ut till medlemmarna. 
 
STYRELSEN 



Styrsö Vägförening

Resultaträkning
Intäkter
Vägavgifter 857 400,00              
Kommunbidrag 132 589,00              
Anslutningsavgifter 65 000,00                
Bidtrag vinterväghållning och slåtter 341 253,00              
Intrångsersättning 6 369,00                 
Dispenser 42 008,00                

1 444 619,00           
Kostnader
Rep och underhåll av vägar 1 316 227,00           
Vinterväghållning och slåtter 350 952,00              
Papper, kuvert,frimärken utskick 28 520,00                
Styrelsearvode,arbetsgivaravgift 112 191,00              
REV och övriga kostnader 4 075,00                 
Bankkostnader 5 268,00                 

1 817 233,00           
Årets resultat 372 614,00 -             

1 444 619,00           

Balansräkning

Tillgångar Ingående Balans Utgående Balans
Kassa 132                        132,00                    
Sparkonto 1 230                     1 230,00                 
Plusgiro 24 197                   -                          
Bankkonto 1 021 625               731 040,00              
Fordringar vägavgifter 1 000                     2 000,00                 

1 048 184               734 402,00              

Skulder och eget kapital Ingående Balans Utgående Balans
Personalens källskatter 32 678                   33 447,00                
Sociala avgifter 20 679                   21 191,00                
Interimsskuld 4 050                     61 600,00                
Eget kapital 1 419 825               990 778,00              
Årets resultat 429 048 -                 372 614,00 -             

1 048 184               734 402,00              

Styrsö februari 2019

Inkomster
734 401,00              
882 300,00              
357 480,00              
111 443,00              
17 000,00                

Dispenser 34 000,00                
Summa inkomster 2 136 624,00           

Utgifter
50 000,00                

Uttaxering 2019 204:-/ Andelstal
Bidrag från Kommunen Vägbidrag
Bidrag från Kommunen underhållsbidrag          
Bidrag från Staten

Sparat kapital

Adm.kostnader för uttaxering m.m.

FÖRSLAG TILL INKOMST- OCH UTGIFTSSTAT 2019

EKONOMISK REDOGÖRELSE FÖR ÅR 2018



8 000,00                 
2 500,00                 

1 336 924,00           
Arvoden 93 000,00                

400 000,00              
21 200,00                
75 000,00                

 
Summa 1 986 624,00           

Årets resultat 150 000,00              
Summa totalt 2 136 624,00           

 

Fastighetsregister, uttaxeringslängd
Medlemsavgift REV, inkl. försäkring
Vägarbeten, asfaltering, linjemålning.

Uttaxering med  204:-/andelstal     
t,ex, bostadsfastighet 5 andelar =1020:- 
Andelstalen är för närvarande  4325

Styrelsen föreslår:

Snöröjning, sopning, slåtter 
Arbetsgivaravgift
Lantmäteriet





Valberedningens förslag till styrelse i Styrsö Vägförening  
 

inför föreningens årsmöte 30/3 2019 
 
 
 
 

Uppdrag     Period 
Ordförande Gustaf Asplund    Omval 1 år 
 

Sekreterare Alex M Hirschi  Omval 2 år 
 

Kassör   Ingvar Börjesson  Kvarstår 1 år 
 

Ledamot  Rosita Kjellberg  Kvarstår 1 år 
 

Ledamot  Gustaf Svensson  Omval 2 år 
 

Ledamot  Hilkka Salo  Kvarstår 1 år 
 

Ledamot  Magnus Andreasson Nyval 2 år 
 
 
 
Revisor  Jonas Hellström  Omval 2 år  
 

Revisor  Marie Paaske  Kvarstår 1 år 
 

Revisorssuppl. Reidun Larsson  Omval 2 år 
 
 
 
 
Valberedningen för Styrsö Vägförening 19/3 2019 
 
Gun Hamrén 
Andreas Ericson 
Per Wedel 
 



Styrelsens förslag till beslut vid SVF Årsstämma 2019 

Upprättande av register över golfbilar 

För att upprätta ordning bland fordonen som framförs på Styrsö föreslås inrättande av ett register 
som tvingar samtliga golfbilsägare att registrera och försäkra sina golfbilar. Bakgrunden till 
förslaget är att många golfbilar framförs anonyma och det är tveksamt om de alla är försäkrade. 
Vid eventuell olycka kan detta leda till stora problem både för den som är ansvarig och den som 
är drabbad.


SVF Styrelse föreslår:

Ett register över golfbilar upprättas över de golfbilar som ges rättighet att köra på vägarna på 
Styrsö. Registret skall innehålla ägare, registreringsnummer, försäkringsnummer, samt bilens mått.

Registreringsavgift föreslås till 100 kronor per år. Registreringsbevis ges i form av dekal som fästs 
på vindrutan.

Rättighet att köra på vägarna och införas i detta register skall ges till golfbilar som uppfyller de 
beslutade måttbestämmelserna eller har dispens från dessa, samt uppfyller statliga registrerings- 
och försäkringskrav.


Registreringsarbetet skall påbörjas under innevarande år och registret skall vara fullständigt i och 
med nästa verksamhetsår.


Lantmäteriförrättningar görs där vägarna föreslås vidgade

Vissa vägavsnitt är för smala för att garantera god och säker trafikmiljö. Ett exempel är 
Portebackens övre del och fler finns. För att lösa detta måste lantmäteriförrättningar genomföras 
eftersom vägområdet kommer att utvidgas.


SVF styrelse föreslår:

Styrelsen ges möjlighet att under verksamhetsåret beställa lantmäteriförrättningar i den 
utsträckning som behövs för att planera vidgning av vissa vägavsnitt.


Indexuppräkning av vägavgiften

Kostnaderna för vägunderhåll och skötsel stiger varje år i takt med alla andra samhälleliga 
prisökningar. För att slippa kraftiga höjningar av vägavgiften, som den senaste på 100 kr/
andelstal, kan vägavgiften istället följa konsumentprisindex, KPI. En sådan anpassning skulle i år 
ge en höjning på 20 kr/år per normal villafastighet.


SVF styrelse föreslår:

Vägavgiften höjs varje år i linje med KPI, avrundat till närmaste hela krona, med början detta 
verksamhetsår.


Lokala trafikföreskrifter skall registreras

De lokala trafikföreskrifter som vi bestämmer oss för måste, för att kunna användas lagligt, vara 
registrerade. Denna registrering har inte blivit gjord på många år. Vissa föreskrifter som 
genomförts kan inte vägföreningen ta beslut om och dessa bör sålunda upphävas.


SVF styrelse föreslår:

Styrelsen får i uppgift att se till att alla lokala trafikföreskrifter som kan beslutas och genomföras 
blir registrerade och därmed lagligt giltiga, samt att sådana som vägföreningen saknar mandat för 
upphävs.




	

SVF		-		Referensgrupp	2.0	-	årsrapport	2018	

2017	tog	SVF	initiativ	till	en	referensgrupp	som	skulle	diskutera	hur	Styrsös	innevånare	ville	se	
framtidens	trafik	på	Styrsö.	Resultatet	från	de	diskussionerna	gavs	till	SVF:s	styrelse	och	till	
årsmötet	2018.	

Under	2018	har	gruppen	haft	sju	möten	och	deltagarantalet	har	varierat	mellan	två	till	åtta	
deltagare.	SVF:s	styrelse	har	regelbundet	hållits	informerad	om	gruppens	tankegångar	och	
diskussioner.	

Gruppens	möten	har	konkret		resulterat	i	:	
-			En	"gå	till	vänster-skylt",	som	nu	finns	vid	Styrsöbolagets	tre	bryggor	
-			En	studie:	Referensobjekt	-	trafik	på	öar	i	Södra	Skärgården	och	på	Koster	
-			En	lapp	i	våra	brevlådor	om	vilka	regler	som	gäller	för	att	framföra	en	golfbil	
-			Förslag	till	SVF	om	en	"Vägföreningens	dag"	under	hösten	2019.	

***************************************************************************	

Kommentarer	till	ovan	

Referensobjekt	-	trafik	på	öar	i	Södra	Skärgården	och	på	Koster	
Den	enkla	jämförelse	som	gruppen	gjort	visar	hur	olika	vi	ser	på	trafikutvecklingen.	Naturligtvis	beroende	
på	de	olika	förutsättningar	som	gäller	-	storlek,	antal	innevånare	osv.	Framförallt		tycker	referensgruppen	
att	det	framgår	att	vi	är	fria	att	besluta	om	vår	trafikmiljö.		Vi	har	möjlighet	att	påverka	vår	framtid	genom	
de	beslut	vi	tar!	Det	är	viktigt	att	fler,	som	har	synpunkter	om	vår	trafikmiljö,		gör	sin	stämma	hörd.	

Flygblad	/	infoblad	i	våra	brevlådor	
Gruppen	föreslår	att	ytterligare	flygblad	läggs	i	brevlådorna	med	angelägen	information	av	samma	typ	som	
den	som	delats	ut.	Detta	bör	göras	ett	antal	gånger	per	år.		

Vägföreningens	Dag	hösten	2019		
När	gruppen	har	diskuterat	aktiviteter	vid	ett	sådant	tillfälle	har	nedan	föreslagits:	

Polis	i	uniform	 	 Hoppborg		 Cykelhinderbana	 	
Tipspromenad	trafikfrågor	 Glass	(till	barnen)	 Uppställt	"mönsterfordon"	
Förslagslåda	om	trafik	 Prova-på-cykelkärror	 .	.	.	.	
	
Referensgruppen	föreslår	att	en	"teaser"	om	denna	dag	presenteras	vid	SBK:s	midsommarfirande.	
	
Framtidsvision	
Gruppen	ser	det	som	angeläget	att	styrelsen	tar	fram	en	framtidsvision,		som	skapar	bra	förutsättningar	för	
en	hållbar	trafikmiljö.	En	framtidsvision	som	presenteras	för	ett	årsmöte	så	snart	det	låter	sig	göras.	

Referensgruppen	
gm	Gun-Britt	Carlsson	och	Inger	Brunbäck	
	


