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Oxbergs vägars samfällighetsförening 

Årsstämma 2018 
Protokoll 

Plats: Bygården i Oxberg 

Tid: Söndagen 22 april 2018 kl. 16.00 – 17.10 

Närvarande: 18 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 Lekander och Leif Bergman 

 

 

§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 

Motion om plogning i Hållans fäbod har 2018-02-27 kommit in från 

fastighetsägarna för 5 fastigheter:  

• Oxberg 292:1 

• Oxberg 295:1 
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• Oxberg 296:1 

• Oxberg 200:1 och 

• Oxberg 117:1. 

Motionärerna yrkar på att:  

• Snöplogningen utökas till att inkludera Hållans fäbod 

• En yta för parkering plogas vid Hållans allmänning 

 

Fastigheterna ingår i GA:6. 

 

Enligt protokoll från anläggningsförrättningen, daterad 2008-05-09, beräknas 

andelstalet för en fastighet enligt aktbilaga NO1 ”Normer för 

andelstalsberäkning”. För GA:6 är vid beräkning av andelstal för fritidshus 

belastningen 300 ton per år/km exklusive vinterväghållning och för GA:7 600 

ton per år/km inklusive vinterväghållning. För ändring av andelstal krävs en 

överenskommelse som godkänns av lantmäterimyndigheten eller att frågan 

omprövas vid ny förrättning.  

  

Stämman beslutade att avslå motionen med följande motivering: 

Stämman anser att ett eventuellt beslut om plogning berör alla fastigheter i 

fäboden och därför först ska förankras hos alla fastighetsägare i Hållan. Därvid 

beaktas att andelstalet för fastigheterna kommer att beräknas på samma sätt som 

för övriga fritidshus med plogning. För fastighetsägarna blir det därigenom en 

ökning av kostnaderna jämfört med idag.  

Vidare måste det klarläggas var parkeringsytan skall ligga och var/om plogbilen 

kan vända utan att inkräkta på privat tomtmark. 

 

 

§10  Ersättning till styrelsen och revisorerna 

Arvodet till styrelsen diskuterades. Det har sedan många år varit oförändrat 120 

kr/timme. 

Arvodet är olika för de andra föreningarna i byn. Några har en summa att fördela 

i styrelsen. Andra har timarvoden medan någon har inget arvode alls. Det senare 

gäller exempelvis Byalaget.   

Stämman ansåg att vi måste skilja på ersättningar till olika typer av föreningar, 

typ ideella föreningar som Byalaget och mer kommersiella föreningar typ 

vägsamfälligheten. 

Stämman beslöt att arvodet till styrelsen höjs till 150 kr per timme. 

Arvodet till revisorerna beslöts vara sammanlagt 1500 kr/år. 

 

 

§11 Styrelsens förslag till utgifts- och inkomststat samt debiteringslängd 

Mötet godkände styrelsens förslag till utgifts- och inkomststat, se bilaga 3. I 

densamma ingår följande investeringar 2018: 

• Kvarnvägen, dikning och grusåtervinning 1540 m. 

• Övre vägen, kompletterande arbeten delen kontrollen till kraftledningen. 

• Ombyggnad av sandförråd vid Ogbron  

 

Mötet godkände upprättad debiteringslängd.  
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Uttaxering för GA:6  250 000 kr motsvarande 0,68 kr/andel (föregående år 0,68 

kr)  

Uttaxering för GA:7   30 000 kr motsvarande  0,71 kr/andel  (föregående år 1,19  

kr) 

 

 

§12 Val av styrelse, styrelseordförande och suppleanter 

Mötet följde valberedningens förslag och valde enligt följande:  

 

Ordförande Åke Söderquist Omval 2 år. Omvald till 

ordförande ett år. 

Ledamot Jan-Erik Hårdén 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 Omval ett år. 

 

 

§13 Val av revisorer och suppleanter   

Till revisorer för ett år omvaldes Jan-Olof Håmås. Sabine Kuhn omvaldes för två  

år.                     

Till revisorssuppleanter för ett år omvaldes Kjell Sverre och Olle Larsson. 

 

 

§14  Val av valberedning  

Till valberedning omvaldes Stig Larsson och Magnus Pålsson. 

 

§15 Övriga frågor 

Ordförande Åke informerade om eventuellt statsbidrag för utbyte av 

plåttrummor. Sådant bidrag avser endast trummor för de vägar där vi idag 

erhåller statsbidrag. På dessa vägar har vi inga sådana plåttrummor.   

Däremot kan bidrag sökas från Skogsvårdsstyrelsen för trummor i fiskbärande 

bäckar. Stämman uppdrog åt styrelsen att söka sådana bidrag. 

 

Brenäs Skogar AB (Ulf Bergqvist) har 2016-04-04 hos Lantmäteriet yrkat om 

utträde ur GA:6 för fastigheterna Älvdalen Blyberg 3:3, Älvdalen Garberg 77:2 

och Älvdalen Grönsberg 1:4. Vi informerades 2017-05-05 om detta i brev från 

förrättningslantmätaren i Mora. Med anledning av detta träffade Åke och Jan 

förrättningslantmätaren i Mora i början av juni 2017. 

Sedan dess har inget nytt hörts. Lantmäteriet har bollen. 

 

    

§16 Plats där stämmoprotokollet kommer att finnas tillgängligt 

Stämmoprotokollet kommer att senast 1 maj hållas tillgängligt på anslagstavlan i 

Bygården och på Oxbergs hemsida. 

 

 

§17 Stämmans avslutande  

Ordföranden tackade för visat intresse och förklarade stämman för avslutad. 












