
Protokoll fört vid årsmöte den 24/4 2012 kl. 18.30 
Oxbergs vägars samfållighetsförening 

Bygården Oxberg 

Närvarande: Se deltagarlista. 
Inbjuden till årsmötet var lantmätare Jan-Olof Olsson 

l. Mötet beslutade att mötet var behörigt utlyst. 

2. Till mötesordffirande valdes Mats Backman. 

3. Till mötessekreterare valdes Ruth Hården. 

4. Till justerare valdes Folke Thelin och Jan Blumenberg. 

5. Styrelsens förvaltningsberättelse lästes upp av Tage Olsson, se bil. l 
Utfallet av foreningens kostnader och inkomster forklarades av Lena Tomlen, se bil.3 
Ola Blumenberg läste upp revisorernas berättelse, se bil. 2 

6. Mötet beslutade att ge styrelsen ansvarsfrihet for verksamhetsåret 2011. 

7. Jan Blumenbergs motion angående en ny forrättning återkallades av honom själv,~ bU. b 
Han gav under mötet en utförlig förklaring ror sitt sätt att räkna ut kostnaderna etc. for 
vruje vägområde inom GA:7, se bil. 6. 
Jan-Olof Olsson, rorättningslantmätare, svarade på frågor angående 2008 års 
forrättning och gällande lagstiftning. 
Inga andra motioner hade inkommit till föreningen. 

8. Ersättning till styrelsen beslöts att vara som föregående år, 120 kr./timme. 

9. Mötet godkände styrelsens forslag på utgifts och inkomststat se bil. 3 samt 
debiteringslängd for verksamhetsåret 2012 efter handuppräckning, 17 ja och 16 nej. 
Uttaxering for GA:6 0,6135 kr/andel (föregående år 0,6240) 

GA:7 1,8242 kr/andel (föregående år 5,1052) 

lO. Valberedningen hade upplösts och de f.d. valberedarna lämnade var sitt rorslag. 
se bil 4-5 och efter omröstning med handuppräckning valdes nedanstående ledamöter. 

Ordrorande Åke Söderquist nyval två år 
Ledamot Jan Blumenberg fyllnadsval ett år 
Ledamot Magnus Pålsson nyval två år 
Ledamot Lena Tomlen kvarstår ett år 
Ledamot Olle Lekander kvarstår ett år 
Suppleant Stig-Lennart Larson omval ett år 
Suppleant Ruth Hården nyval ett år 



11. Ordinarie revisor Hans Amesson 
Ordinarie revisor Olle Larsson 
Revisorssuppleant Kjell Sverre 
Revisorssuppleant Jan-Olof Hårnås 

nyval två år 
kvarstår ett år 
omval ett år 
omval ett år 

12. Till valberedningen valdes Folke Thelin och Maud Waters. 

13. Arvordet f6r ordinarie auktoriserad revisor beslutades till max 1000 kr. 

14. Årsmötets protokoll kommer att hållas tillgängligt på anslagstavlan i Bygården samt 
på Oxbergs hemsida. 

15. Mötet avslutades. 

Oxberg den 24/4 2012 
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Förvaltningsberättelse 2011 

Styrelsen för Oxbergs vägars samfallighetsllirening har under 2011 haft f6ljande sammansätthing: 

Tage Olsson vald tom 2011 ordförande 
Lena Tomlen vald tom 2012 Kassör 
Ruth Hården vald tom 2011 sekreterare 
Olle Lekander vald tom 2012 Ledamot 
Bo Nyström vald tom 2012 Ledamot 
Stig-Lennart Larsson vald tom 2012 Suppleant 
Börje Spännar vald tom 2012 Suppleant 

Ola Blumenberg vald tom 2011 Revisor 
Olle Larsson vald tom 2012 Revisor 

Jan-Olov Håmås vald tom 20 11 Revisorssuppleant 
Kjell SveiTe vald tom 20 11 Revisorssuppleant 

Valberedningen har bestått av Stig Larsson och Tommy Tomlen 

Ordinarie fl>reningsstämma hölls den 10 april2011. 
Under året har styrelsen hållit 3 st protokollförda möten samt telefonmöten. 
I september hölls ett extra styrelsemöte med inbjudna representanter för Sjurby Fäbodlag med anledning av 
frågor angående uttaxering och lantmäteriförrättningen 2008. Styrelsen även haft korrespondens via mail och 
post avseende dessa frågor. 
Medel från Mora Jordägare, via Oxbergs Bysam:llillighetsförening, ca 27 tkr har använts till vägunderhåll. 

Ga:6 omfattar 98 medlemsfastigheter 
Ga:7 omfattar 71 medlemsfastigheter (i huvudsak fritidsfastigheter) 

Snöröjning: 
Sandning: 
saltning: 

Maserfrakt och Börje Spännar 
Maserfrakt och Stig-Lennart Larsson 
Maserfrakt 

Utförda arbeten 2011 

Grusning 

Hyvling, harpning 
Hyvling, ordinarie 

Dikning 
Vägtrummor 
Upptining trummor 

Kontrollen-Hällan, Sundetvägen, Ljustjämsvägen. 
Kvamvägen, Gutselsvägen- stödgrusning vissa sträckor 
Kontroll- H ållan, K vamvägen, Gutsels vägen, Näset 
Bosseldalsvägen, Skålmyrsvägen, Kryptjämsvägen, Bjömarvet, Sjurby, 
Sundetvägen, Ljustjämsvägen 
Bosseldalsvägen, Kryptjärnsvägen, Gutsel, Sundetvägen, Ljustjärnsvägen 
skålmyrsvägen 
Björnarvet, Sjurby 

Bilagda resultat och balansräkning för 2011 visar följande resultat. 
GA:6 Förlust 27 603:65 
GA:7 Vinst 76 213,65 
Eget kapital fördelat enligt nedan. 
GA:6 100 960,68 
GA:7 204 442,57 

r!). . lJ ~ iJ. (J 7 .
:1(/t-Uf"i\. IYJCJ..vcJ!iv\.. 
Ruth Hården Olle Lekander 

l 



D,, 
A:)J !; :~; 

Revisionsberättelse 

Till föreningsstämman i Oxbergs vägars samlållighetslörening 

Org nr 717902-9546 

Vi har granskat årsbokslutet och bokroringen samt styrelsens förvaltning i Oxbergs vägars 
samfällighetsförening för år 2011. Det är styrelsen som har ansvaret för räkenskapshandlingarna 
och förvaltningen, och för att bokföringslagen tillämpas vid upprättandet av årsbokslutet. Vårt 
ansvar är att uttala oss om årsbokslutet och förvaltningen på grundval av vår revision. 

Arsbokslutet har upprättats i enlighet med bokföringslagen och ger en rättvisande bild av 
föreningens resultat och ställning i enlighet med god redovisningssed i Sverige. 
Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsbokslutets övriga delar. 

Styrelseledamöterna har enligt vår bedömning inte handlat i strid med föreningens stadgar. 

Vi tillstyrker 

att resultaträkningen, och balansräkningen uppvisande ett eget kapital om 305 403,25 kronor 
fastställs 

att föreningsstämman beviljar styrelsens ledamöter ansvarsfrihet fOr räkenskapsåret. 

Oxberg 2012-04-09 
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Oxbergs vägars samfällighetsförening 
Resultatrapport 2011 

Utfall 
2011 

GA.6 Skog GA:7 Byn 
Uttaxering 
OxbJVO 
Oxb Bysamf 
Slitageers/avgift 
öv intäkter 
Summa intäkter 

Snöröjning 
Sandning 
öv vinterunderhåll 
S:a vinterväghållning 
Vägsalt 
Grus 
Hyvling, harpning 
Dikning o dyl 
Vägbom, skyltar mm 
Hyvling sommar 
Sandförråd 
S:a sommarunderhåll 

Ad min 
Försäkring 
Lön/ersättningar 
Lön/ersättningar adm 
Arvode 
Sociala kostn 
Bil o kostn.ersättning 
Porto 
S:a adm, försäkr, ers 
Moms 

Summa kostnader 

Ränteintäkter 
Räntekostnader 

Nettoresultat 

230424 
5300 

14291 
-5000 

106 
245121 

-14696 
-3800 
-2667 

-21163 

-77704 
-74820 

-6505 

-19350 

-178379 

-2510 
-1106 

-10272 
-4223 

-265 
-3306 
-1563 
-1289 

-24534 
-47961 

-272036 

-688 

-27604 

203318 
4700 

12673 
5000 

94 
225785 

-11140 
-2475 
-6660 

-20275 
-17582 
-38463 
-22100 

-6900 

--85045 

-2226 
-981 

-7488 
-3744 

-235 
-2932 
-1155 
-1144 

-19904 
-23736 

-148961 

-611 

76214 

L-

Budget 
2011 

Total GA.6 Skog GA:7 Byn 
433742 230000 206000 

10000 5500 4500 
26964 

o -5000 5000 
200 

470906 230500 215500 

-25836 -17600 -14400 
-6275 -5000 
-9327 

-41438 -17600 -19400 
-17582 -30000 

-116166 -84000 
-96920 -90000 -22000 

-6505 -20000 -10000 
o -1000 -1000 

-26250 -13300 -11700 
o 

-263424 -124300 -158700 

-4735 -1650 -1350 
-2087 -1100 -900 

-17760 -8250 -6750 
-7967 -3575 -2925 

-500 -275 -225 
-6238 -3740 -3060 
-2718 -1540 -1260 
-2433 -1265 -1035 

-44438 -21395 -17505 
-71696 -44421 -41844 

o 
-420997 -207716 -237449 

o 
-1299 

48610 22784 -21949 
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Diff Budget - Utfall Budget 
2011 2012 

Total GA.6 Skog GA:7 Byn GA.6 Skog GA:7 Byn Total 
436000 424 -2682 225000 75000 300000 

10000 -200 200 5500 4500 10000 
14291 12673 11000 9000 20000 

o o o -5000 5000 o 
o 106 94 o 

446000 14621 10285 236500 93500 330000 

-32000 2904 3260 -17600 -15000 -32600 
-5000 -3800 2525 -4000 -5000 -9000 

-2667 -6660 
-37000 -3563 --875 -21600 -20000 -41600 
-30000 o 12418 -30000 -30000 
-84000 -77704 45537 -130000 -130000 

-112000 15180 -100 o 
-30000 13495 10000 -20000 -10000 -30000 

-2000 1000 1000 -1000 -1000 
-25000 -6050 4800 -13300 -10000 -23300 

o o o o 
-283000 -54079 73655 -164300 -50000 -214300 

-3000 -860 -876 -1650 -1350 -3000 
-2000 -6 -81 -1100 -900 -2000 

-15000 -2022 -738 -8250 -6750 -15000 
-6500 -648 -819 -3575 -2925 -6500 

-500 10 -10 -275 -225 -500 
-6800 434 128 -3740 -3060 -6800 
-2800 -23 105 -1540 -1260 -2800 
-2300 -24 -109 -1265 -1035 -2300 

-38900 -3138,88 -2399,37 -21395 -17505 -38900 
-86265 -3540 18108 

o 
-445165 -64320 88488 

o o 

-49921 -20319 -70240 
o 

-257216 -107824 -365040 ~ 
7'--

o o w 
-688 -611 -600 -600 -1200 

o o 
835 -50388 98163 -21316 -14924 -36240 

47775 47775 
"·-



Balansräkning 2011-12-31 Förändring 

Utgående 
Kassa o bank 274581 -36240 
öv fordringar 44610 o 

S:A TILLGANGAR 319191 -36240 

öv skulder 13788 o 
Check o 
Eget kapital GA:6 100961 -21316 
Eget kapital GA:7 204443 -14924 
Ofördelat eget kapital o 
S:A SKULDER O EK 319191 -36240 

'; 
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Balansräkning 2012-12-31 

Utgående 
Kassa o bank 238341 
öv fordringar 44610 

S:A TILLGANGAR 282951 

Ov skulder 13788 
Check 
Eget kapital GA:6 79645 
Eget kapital GA:7 189519 
Ofördelat eget kapital 
S:A SKULDER O EK 282951 
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Till Årsmötet av Oxbergs vägars samfällighetsförening den 24 april2012 

Valberedningen upplöstes, måndagen den 23 april 2012, då den ej kunde enas om ett 
gemensamt förslag. Undertecknad får be om ursäkt för att valberedningen inte kunnat fullgöra 
sina åligganden. 
Undertecknad har dock trots detta försökt att ta fram ett fOrslag till styrelse och revisorer som 
kan verka för samtliga medlemmars intressen. 

Förslag till styrelse i Oxbergs vägars samfällighetsförening. 

Ordförande: föreslås fOr en tid av 2 år 

Ledamot: föreslås fOr en tid av 2 år 

Ledamot: föreslås för en tid av l år 

K varstår till 2013 gör: 
K varstår till 2013 gör: 

styrelsesuppleanter för en tid av ett år, föreslås 
styrelsesuppleanter för en tid av ett år, föreslås 

Revisor för två år föreslås: 
K varstår till 20 13 gör: 
Revisorssuppleant för en tid av ett år föreslås 
Revisorssuppleant för en tid av ett år föreslås 

-

Åke Söderqvist, nyval 
Då han har erfarenhet av vägarbete 
Ruth Hården, omval 
Då hon under ett antal år fungerat som 
sekreterare utan klander 
Jan -Erik Hården, fyllnadsval 
Då han ofta befinner sig på 
vägsamfällighetens vägar och ser dess 
status, samt tidigare jobbat i styrelsen 
samt boende på orten. 
Lena Tomlen 
Olle Lekaoder 

Stig-Lennart Larsson, omval 
Magnus Påhlsson, nyval. Påläggskalv t1( C </i~ 

Oltt-Bh:tmeeherg, em m 
Olle Larsson 
Kjell Sverre, omval 
Jan-Olof Håmås, omval 
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Jan Blumenberg 
070-683 11 54 

Motion till stämman 2012 
2012-02-29 

Oxbergs Vägars Samfällighetsförening 
c/o Tage Olsson 
Ljustjärnsv 27 Oxberg 
792 94 MORA 

Motion angående ny lörrättning 

Jag begär härmed att ordinarie stämman i april2012 beslutar att hos Lantmäteriet ansöka om 
ny förrättning avseende vägavgiftema. Målsättningen skall därvid vara att vägavgiften skall 
vara lika stor för alla boende längs vägarna, dvs. permanentboende betalar lika mycket som 
fritidsboende. Vidare belastas varje bebyggd fastighet med enbart en avgift. 

Motiven för min begäran är att jag anser att nuvarande system medför avgifter som är både 
oskäliga och orättvisa. Några exempel anges i Sjurby fäbodlags skrivelse till 
Samfällighetsföreningen 2012-02-26. 

Med vänliga hälsningar 

l 
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