
KLACKNÄSETS VÄGFÖRENING
 

 
Medlemmarna i Klacknäsets vägförening inbjuds härmed till ordinarie 
årsstämma 2018 för verksamhetsåret 2017.

Årsmöte äger rum i Brunns skola, Matsalen, Ingarö 
Onsdag den 21 mars 2018 kl. 19.00 registreringen börjar 18.30. Fika serveras.
Föredragningslista med tillhörande handlingar och debiteringslängd finns att 
hämta på följande hemsida:
http://www.ingarokontor.se/Klacknaset
Logga in med Användarnamn: medlem och Lösenord: 814, eller kontakta 
Ingarö Kontorstjänst AB direkt per telefon 08 570 300 99 för pappersdokument.
 Eller gilla oss på Facebook; Klacknäsetsvägförening Ingarö
Medlem kan genom uppvisande av bevittnad fullmakt företräda högst en annan medlem eller delägare.

Förslag till dagordning
1. Mötets öppnande samt frågan om mötets behöriga utlysande
2. Fastställande av röstlängd och debiteringslängd
3. Val av ordförande för stämman
4. Val av sekreterare för stämman
5. Val av 2 justerare för stämman, tillika rösträknare
6. Styrelsens verksamhetsberättelse; 
7. Styrelsens förslag till beslut om disposition av över eller underskott
8 Fastställande av resultat och balansräkning
9 Revisorernas berättelse
10. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen
11. Inkomna motioner samt styrelsens förslag till beslut
12. Beslut om ersättning till styrelsen och revisorer
13. Styrelsens förslag om utgifts och inkomststat samt debiteringslängd
14. Val av styrelseledamöter för en tid av två år
15. Val av styrelsesuppleanter för en tid av ett år
16. Val av ordförande för en tid av ett år
17. Val av revisorer för en tid av ett år
18. Val av revisorssuppleant för en tid av ett år
19. Val av valberedning för en tid av ett år
20. Övriga frågor; möjlighet att betala via e-faktura; registrera på internetbank till Ingarö kontorstjänst
21. Tid och plats för stämmoprotokollets tillgänglighet
22. Mötets avslutande

Välkomna!
Styrelsen 

Information finns på www.ingaro.com.
Där kan även protokoll hämtas efter stämman.
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Klacknäsets Vägförening                                                                                                                                             

Bokslut 2017

BOKSLUTSKOMMENTARER

Bokslut 2017

Redovisningsprinciper

Årsredovisningen har upprätats enligt årsredovisningslagen och BFNAR 2008:1.

Bokföringsprinciperna är oförändrade i jämförelse med föregående år.

Tillgångar och skulder redovisas till anskaffningsvärde om inget annat nämns nedan.

NOTER 2017 2016

1790 Upplupna intäkter

Jourersättning för Mark o Väg 11 875,00 0,00

Fiberersättning från Skanova 0,00 21 469,00

Statligt bidrag för 2017, betalt jan 2018 38 630,00 37 629,77

Summa 50 505,00 59 098,77

2440 Leverantörskulder

Mark o Väg  AB 30 733,00 40 653,00

/Kamil Prikes och ATS Vent o Bygg 0,00 4 088,00

Vattenfall 2 839,56 2 275,01

Summa 33 572,56 47 016,01

2999 Upplupna kostnader

Upplupna revisionsarvoden  6 697,00 5 040,00

Upplupna arvoden till valberedning 1 998,00 0,00

Styrelse julbord 6 275,00 0,00

Elkostnader nov-dec 3 699,61 6 196,87

Summa 18 669,61 11 236,87

2018-03-06









 

 

Verksamhetsplan; Klacknäsets vägförening 2018 

 

Vägunderhåll; 

Inventera vägar där ny beläggning behövs (typ av åtgärd enligt Inventering 2016) 

Åtgärda underliggande problem som rötter, stenar först. Vägtrummor där så erfordras innan 

beläggningsarbeten 

Fortsatta röjningsarbeten utmed vägnätet 

 

Belysning; 

Undersöka pris och möjlighet att komplettera med ytterligare armaturer, bland annat på Idalsvägen 

och Drakövägen 

Åtgärda rostiga belysningsstolpar på Slingerstigen 

Åtgärda blinkande armaturer på bl.a. Idalsvägen och Drakövägen 

 

Brevlådeställ; 

Bygga om brevlådestället korsningen Logränd/Malmvägen 

 

Anslagstavlor; 

Fortsätta med utbyte av underlaget på anslagstavlorna 



Klacknäsets Vägförening

Valberedningens förslag till styrelseledamöter och revisorer inom KFV vid årsstämma 2018

Ledamöter (mandattid 2 år):

Fredrik Persson, Mellansvängen, vald till år 2019

Sören Lövgren, Idalsvägen, vald till år 2019

Stefan Wiberg, Rörgrundsvägen, omval på två (2) år till 2020

Andreas Eriksson, Högholmsvägen, omval på två (2) år till 2020

Alf Segergren, Grisselkobbsvägen, omval på två (2) år till 2020

Ordförande:

Fredrik Persson, omval på ett (1) år till 2019

Suppleanter (mandattid 1 år):

Ola Börjesson, Krokholmsvägen, omval på ett (1) år till 2019

Cecilia Wiberg, Rörgrundsvägen, omval på ett (1) år till 2019

Revisorer:

Inger Cederblad, Krokholmsvägen, omval på ett (1) år till 2019

Henrik Attmer, Högholmsvägen, omval på ett (1) år till 2019

Revisorssuppleant:

Hannu Alhonen, Rörgrundsvägen, omval på ett (1) år till 2019

Valberedning:

Valberedningen står tillstämmans förfogande för omval 1 år

För Valberedningen
Bo Johansson, sammankallande
Steinar Thorn



 Torsdag, 4 januari 2018 10:54 skrev Tove Lagerqvist <t.lagerqvist@yahoo.se>: 
 

 
 
 
Hej! 
 
Jag skulle vilja lämna en motion till årsstämman. Vi bor på Lillsvängen 14 och sopbilarna 
(även byggbilar) kör oftast in med hög hastighet. De kör till slutet av gatan med hög 
hastighet för att sen hämta upp soporna på vägen ut. Ibland om de inte har något att 
hämta kör de lika snabbt på vägen ut. Därför skulle vi vilja att det placerades väg gupp på 
ett par ställen utmed Lillsvängen. Vi har två barn och i huset mittemot oss bor också barn, 
liksom vid gatans vändplan. "Kör sakta"-skyltarna ignoreras.  
 
Mvh 

Tove och Fredrik Lagerqvist  

Styrelsensförslag till beslut om motionen på stämman den 21 mars2018

Ordföranden har haft kontakt med motionären och föreslagit att det placerasut temporära gupp

direkt efter sandupptagningen. I avvaktan om beslut om permanent/a gupp.

Att motionären kontaktar grannar på Lillsvängen för att höra derasåsikt om anläggande av gupp.

Styrelsen föreslår stämman besluta enligt ovan.




