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Oxbergs vägars samfällighetsförening 
Årsstämma 2016 
Protokoll 

Plats: Bygården i Oxberg 
Tid: Söndagen 17 april 2016 kl. 16.00 – 17.30 
Närvarande: 17 personer, se bilagd närvarolista, bilaga 1 
 

§1 Mötets öppnande 
Ordförande Åke Söderqvist öppnade mötet. 
 

§2 Fråga om behörig kallelse skett 
Annonsering har skett i Masen, på byns hemsida och på anslagstavla i byn. 
Stämman beslutade att stämman var behörigen utlyst. 
 

§3 Val av ordförande för stämman 
Till mötesordförande valdes Åke Söderquist. 
 

§4 Val av sekreterare för stämman 
Till mötessekreterare valdes Jan Blumenberg. 
 

§5 Val av justeringsmän 
Till justeringsmän valdes Leif Bergman och Ola Blumenberg. 
 

§6 Styrelseberättelser  
Styrelsens förvaltningsberättelse lästes upp av Åke Söderquist, se bilaga 2. 
Resultatrapporten och balansrapporten redovisades av Lena Tomlén, se bilaga 3. 
 

§7 Revisionsberättelse 
Lena läste upp revisorernas berättelse, se bilaga 4. 
 

§8 Ansvarsfrihet för styrelsen 
Stämman beslutade att följa revisorernas förslag och ge styrelsen ansvarsfrihet 
för det gångna verksamhetsåret. 
 

§9 Framställningar från styrelsen eller motioner från medlemmarna 
Inga motioner har lämnats in till styrelsen.  
Styrelsen har, som framgår av förvaltningsberättelsen, sökt statsbidrag (årligt 
driftbidrag) hos Trafikverket för tre vägsträckor: Björnarvsvägen, Ljustjärns-
vägen och Sundetvägen.  En förutsättning för bidrag är ”beslut av vägens ägare”. 
Stämman beslutade att söka statsbidrag för ovan nämnda vägar. 
 

§10  Ersättning till styrelsen och revisorerna 
Arvodet till styrelsen beslöts att vara som föregående år, dvs. 120:- kr/timme. 
Arvodet till revisorerna bestämdes vara maximalt 999 kr/år. 
 

§11 Styrelsens förslag till utgifts- och inkomststat samt debiteringslängd 
Mötet godkände styrelsens förslag till utgifts- och inkomststat och upprättad 
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debiteringslängd, se bilaga 3.  
Uttaxering för GA:6   200 000 kr motsvarande  0,5453 kr/andel (föregående år 
0,6135 kr)  
Uttaxering för GA:7   10 000 kr motsvarande  0, 2442 kr/andel  (föregående år 
0,7325 kr) 
 

§12 Val av styrelse, styrelseordförande och suppleanter 
Mötet följde valberedningens förslag och valde enligt följande:  
 
Ordförande Åke Söderquist Omval ett år som ordförande. Som 

styrelseledamot omval två år. 
Ledamot Anita Andersson Nyval två år. 
Ledamot Lena Tomlén Kvarstår ett år. 
Ledamot Jan Blumenberg Kvarstår ett år. 
Ledamot Olle Lekander Kvarstår ett år. 
Suppleant Stig-Lennart Larsson Omval ett år 
Suppleant Kent Manfredsson Nyval ett år 

 
 

§13 Val av revisorer och suppleanter 
Till revisorer för ett år omvaldes Jan-Olof Håmås och Sabine Kuhn.                      
Till revisorssuppleanter för ett år omvaldes Kjell Sverre och nyvaldes Olle 
Larsson. 
 

§14  Val av valberedning 
Till valberedning omvaldes Stig Larsson och nyvaldes Magnus Pålsson. 
 
 

§15 Övriga frågor 
 Åke och Jan informerade om att Ulf Bergkvist begärt att företagets 

andelstal skulle revideras med anledning av att företaget anlagt ny 
skogsbilväg vid Bosseldal. Begäran har avslagits av oss efter avhandling 
vid styrelsemöte 2015-11-08. 

Bergkvist har överklagat vårt beslut och begärt omprövning av frågan. Vi har 
avhandlat denna överklagan vid styrelsemöte 2016-03-28. Eftersom inget 
nytt framkommit har vi inte ändrat tidigare beslut. Bergkvist har meddelats 
våra beslut via brev. 
 Enligt Jan-Erik Hården har Stora Enso vid flera tillfällen kört 

Bosseldalsvägen med olastade fordon för att därefter köra ut virket mot 
Evertsberg. Styrelsen fick i uppdrag att kontakta bolaget i detta ärende. 

 Per-Åke Larsson meddelade att stort gupp uppkommit i vägen efter 
installation av korsande kabel. Styrelsen ser till att guppet åtgärdas 
omgående. 

 Leif Lekander meddelade att flera byvägar är i behov av upprust-
ning/underhåll. Driften för dessa vägar sköts av kommunen. 
Efter diskussion tog Byalaget på sig att göra kommunen uppmärksam på 
detta och förhoppningsvis att åtgärda detta.   

 Snöröjning och sandning diskuterades. 
 Byalaget vill ha hjälp med plogning av rastplatsen vid Sundet. De 

kommer att ta kontakt med oss. 
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§16 Plats dar stammoprotokollet kommer att fmnas tillgangligt 
Stammoprotokollet kommer att hallas tillgangligt pa anslagstavlan i Byga.rden 
och pa Oxbergs hemsida. 

§17 Stammans avslutande 
Ordforanden tackade for visat intresse och forklarade stamman for avslutad. 

Oxberg 2016-04-17 
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t,'/q_j" ( 
Narvarande Rostratt f{r¡d :;_e·~) 
Namn Fastighet Agarandel GA:6 GA:7 Fullmakt 

Jan Blumenberg Oxberg 367:1 100% X 

Jan-Erik Hardén Oxberg 117.3 100% X 

Stig Larsson Oxberg 317:1 100% X 

Stig-Lennart Larsson Oxberg 134:2 100% X 

Leif Lekander Oxberg 140:1 50% 

Ola Blumenberg Oxb Gem Skog Styrelseledamot X 

Leif Bergman Oxb Gem Skog Styrelseledamot 

Magnus Palsson Oxberg 329:2 50% 

Kjell Sverre Oxberg 129:1 25% 

Áke Soderqvist Oxberg 365:1 100% X 

Lena Tomlén Oxberg 96:1 13,0% X Fullmakt 

Lena Tomlén Oxberg 325:1 50% 

Tommy Tomlén Oxberg 325:1 50% X 

Anita Andersson Oxberg 304:1 100% X 

Tage Olsson Oxberg 97:2 SO% 

Jan Helm Oxberg 125:2 0% 
Per-Áke Larsson Oxberg 137:2 100% X 

Folke Thelin Oxberg 342:1 100% X 

Antal rostberattigade 4 7 



Revisions berattelse 

Till fóreningsstamman i Oxbergs Vagars Samfallighetslórening 

Org nr 717902-9546 

Vi har granskat arsbokslutet och bokfóringen samt styrelsens fórvaltning i Oxbergs Vagars 
Samfállighetsfórening for ar 2015. Det ar styrelsen som har ansvaret fór rakenskapshandlingama 
och fórvaltningen och for att bokfóringslagen tillampas vid upprattandet av arsbokslutet. Vart 
ansvar ar att uttala oss om arsbokslutet och fórvaltningen pa grundval av var revision. 

Arsbokslutet har upprattats i enlighet med bokfóringslagen och ger en rattvisande bild av 
fóreningens resultat och stallning i enlighet med god redovisningssed i Sverige. 
Forvaltningsberattelsen ar fórenlig med arsbokslutets ovriga delar. 

Styrelseledamotema har enligt var bedomning inte handlat i strid med fóreningens stadgar. 

Vi tillstyrker 

att resultatrakningen, och balansrakningen faststalls, och 

att füreningsstamman beviljar styrelsens Jedamoter ansvarsfrihet fór rakenskapsaret. 

Oxberg 2016-04-14 

r · ~,,r-~Hámás Sabine Kuhn 


