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Årsmötesprotokoll för Åbytorps vägförening

Datum; söndagen den 27 mars 2022 
Tid: kl 14:00
Plats: Betania, Åbytorp 

Närvarande: Thomas Engström
  Anders Friberg
  Lotta Martinsson
 Tomas Gustavsson
 Tobias Gustavsson
 Carina Sjölin
 Hans Grandien

  Simon Lundstedt
  Andreas Jonsson  
 Tony Johansson
 Samt 18 medlemmar

  

1. Mötets öppnande
Ordförande Anders Friberg öppnade mötet och hälsade alla välkomna

2. Godkännande av dagordning
Mötet godkände dagordningen. 

3. Val av ordförande för stämman
Till mötesordförande valdes Lars Göran Holmström. 

4. Val av sekreterare för stämman
 Till mötessekreterare valdes Hans Grandien.

5 Val av två justeringsmän, tillika rösträknare för stämman
Till justeringsmän tillika rösträknare valdes Benny Johansson och Peter 
Holmström.

6. Fråga om stämmans behöriga utlysning  
Mötet godkände att stämman var behörig utlyst.
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7. Styrelsens verksamhetsberättelse  
Mötet godkände styrelsens verksamhetsberättelse. Verksamhetsberättelsen 
bifogas protokollet (bil 1).

8. Styrelsens förslag till utgifts- och inkomststat (budget) 
Kassören Lotta Martinsson föredrog det ekonomiska utfallet 2021 mot budget. 
Utfallet blev 723 tkr i intäkter. Föreningen har erhållit 36,5 tkr i statligt bidrag 
och 51,5 tkr i kommunalt bidrag (vilket även inkluderade del av ersättning för 
asfaltering år 2020). Kostnaderna uppgick till 630 tkr, resultat 93 tkr. En 
balansomslutning på 886 tkr varav 873 tkr i likvida medel. 

Stämman godkände den ekonomiska rapporten för 2021.

Vidare föredrogs budgeten för 2022. Intäkter 703 tkr och kostnader 354 tkr 

Stämman beslutade anta den föreslagna budgeten.
Rapporten bifogas originalprotokollet (bil 2a-c)

9. Revisionsberättelse  
Stämman godkände revisionsberättelsen som lästes upp av Margareta Lundqvist 
revisor.

10. Förslag om nya stadgar och arbetsordning för styrelsearbetet
Årsmötet 2021 har enhälligt beslutat att anta de föreslagna nya stadgarna och ny 
arbetsordning för styrelsen.
Årets möte 2022 beslutade enhälligt att anta de nya stadgarna och den nya 
arbetsordningen för styrelsearbetet, vilket därmed uppfyller kraven som 
Lantmäteriet ställer för stadgeförändringar. (bil 3)

11. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen
Revisorerna tillstyrkte att styrelsen ges ansvarsfrihet för 2021 (bil 4).

12. Ärenden/motioner från medlemmarna
Inga motioner har inkommit.

13. Valberedningens förslag till styrelse
       - ordförande Anders Friberg 

 - styrelseledamot/vice ordförande/ syssloman Tomas Engström
 - sekreterare Hans Grandien 

  - kassör Lotta Martinsson 
 - styrelseledamot Tomas Gustavsson 
 - styrelseledamot Tobias Gustavsson
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 - styrelseledamot Carina Sjölin
 - suppleanter Simon Lundstedt 

          Andreas Jonsson 
Stämman godkände valen till styrelse.

14. Val av revisorer och suppleanter
 - revisorer Lars Göran Holmström 
 - Margareta Lundqvist 
 - revisorssuppleanter Andreas Ström 
 -     Andreas Hård 

Stämman godkände valet av revisorer och suppleanter.

15. Val av valberedning
 - valberedning Tony Johansson      

Stämman godkände förslaget om val av valberedning.

16. Fastställande av debiteringslängd och datum när vägavgiften senast ska 
betalas. 
Stämman godkände den framlagda debiteringslängden.
Styrelsen föreslår att årsavgiften för 2022 blir 350 kr per andel vilket är 
detsamma som för 2019, 2020 och 2021 dvs 2 100 kr/år för normalfastighet 
(dvs. 6 andelar à 350 kr). Sista betalningsdag är den 30 juni 2022. 

17. Övriga frågor.
Anders Friberg informerade om kommunens tilläggsbudget, där 300 tkr skall 
fördelas till de vägföreningar som finns i kommunen.

Cafèmöte med politikerna kommer att hållas i Åbytorp den 25 april.

Diskussion angående kommunens övertagande av Åbytorps VF. Kommunen har
inte för avsikt att ta över Vägföreningarna i kommunen. Om det i framtiden 
skulle bli aktuellt så krävs det en besiktning före överlämnandet där samtliga 
gator måste godkännas och hålla en viss standard. Därmed sagt att det inte 
kommer att finnas några pengar kvar i föreningen som kan fördelas tillbaka till 
fastighetsägarna. Det kan i bästa fall bli så att ingen extradebitering behöver ske.

LG Holmström berättade att Åbytorps Vägföreningen bildades 1962. Före det så
var det Kumla stad och Kumla landskommun. När Vägföreningen skulle bildas 
så fick samtliga fastighetsägare vara med och betala för grusning och 
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iordningsställande av samtliga gator. Den totala vägavgiften som medlemmarna 
betalt sedan början på 1970-talet är ca 30 tkr per normalfastighet (ca 50 år).
När vägföreningen bildades så betalade varje fastighetsägare efter fastighetens 
taxeringsvärde, vilket man senare gjorde om till andelstal, vilket blev mer 
rättvist. Idag är en normalfastighet 6 andelar och debiteringen är för närvarande 
350 kr per andel.

Conny Larsson Sillagatan 63 har problem med vatten bakom sitt hus, vilken 
föreningen känner till. När kommunen lämnat godkännande av dikning och 
Conny Larsson meddelat VF så kontrollerar VF förslaget och beviljar troligtvis 
utsläpp i något av de diken som föreslås.

18. Meddelande av plats där protokollet från stämman hålls tillgänglig.
Protokollet hålls tillgängligt hos Lotta Martinsson Långgällagatan 35, Åbytorp, 
föreningens hemsida samt att det kommer att distribueras tillsammans med 
fakturan på medlemsavgiften.

19. Avslutning
Ordförande avslutade mötet och tackade deltagarna för ett bra och engagerat 
årsmöte. 

_________________________________

Vid anteckningarna

Hans Grandien Lars Göran Holmström    
Sekreterare Mötesordförande

Justeras av:

 Benny Johansson                     Peter Holmström

Justeringsman         Justeringsman


