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Protokoll fört vid Vemdalsskalets Vägförening ordinarie årsstämma 2022-04-15 
 
Plats Vemdalsskalets högfjällshotell 
Datum 2022-04-15 
Ca 128 medlemmar från vägföreningen 
4 st fullmakter 
 
 

1. Årsstämman öppnas 
Föreningens ordförande Roy Hansson hälsade alla välkomna.  
 

2. Val av ordförande och sekreterare för stämman 
Till årsmötets ordförande valdes Anders Fredriksson och till sekreterare valdes 
Kristina Ed 
 

3. Val av två justeringspersoner, tillika rösträknare 
Till justeringsmän och tillika rösträknare valdes Michael Ångman och Thomas Rex. 
 

4. Godkännande av dagordning  
Den utsända dagordningen godkändes. 
 

5. Godkännande av kallelse. Utskickad 14 dagar innan stämman i enlighet med 
stadgarna 
Kallelse utskickad via Vägfas 2022-03-28. Kallelse utskickat via brev till medlemmarna 
förutom till de medlemmar som önskat få kallelsen via e-post. Mötet godkände att 
kallelsen har skickats ut till samtliga medlemmar enligt stadgarna. 
 

6. Styrelseberättelse inklusive ekonomisk redogörelse för det gångna 
verksamhetsåret 
Föreningen ordförande Roy Hansson gick kort igenom verksamhetsberättelsen samt 
bokslutet 2021.  
Frågor och kommentarer ang verksamhetsberättelsen 

Peter Sundlöf 
 
 
 
 
Gunnel 
Jonsson 

Fråga varför föreningen köpt in 
sandskopa som enligt avtal 
entreprenör ska stå för och dessutom 
kommer kräva underhåll. 
 
Tyckte det var fel av styrelsen att 
inhandla en sandskopa 

Styrelsen svarar alla i 
styrelsen med 
bestämmande mandat 
dvs Ordförande, vice 
ordförande och 
ledamöter såg en 
ekonomisk vinning i 
föreningen att 
sandskopan 
införskaffades.  

Sven Wallin  Frågar om avtalet med upphandling av 
snöröjning. Han själv vill gärna läsa 
avtalet. 
 
 

Styrelsen Vice 
ordförande informerar 
att avtalet är tillgängligt 
för medlemmar men att 
sekretess råder under 
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Påpekande att påskriften 
verksamhetsberättelsen av alla i 
styrelsen saknades på mötet. 

upphandlingsprocessen. 
Avtalet fanns att tillgå 
under årsstämman.  
 
Sven Wallin är nöjd med 
svaret men upplyser att 
han är missnöjd att 
styrelsen har köpt in en 
sandskopa. 
 
Ingegerd svarade att alla 
utom en suppleant skrivit 
under, vanligtvis brukar 
inte suppleanter  
underteckna. 

Peter Tyrsell Önskar inga långa utläggningar i 
årsstämma 

Styrelsen är tacksam för 
den önskan. 

Clary Rex Frågade varför det inte står något i 
verksamhetsberättelsen om vad som 
gjorts med avseende återställning av 
vägarna på Ripfjällsområdet efter 
nedgrävningarna av el- och fiberkabel. 
Vad som gjorts av entreprenör resp. 
vägföreningen. 

Frågan skulle besvaras 
senare under mötet men 
något svar kom aldrig. 

 
7. Revisionsberättelse 

Revisor Carl Martinsson och Örjan Olsson har skriftlige lämnat revisionsberättelse i 
det underlag vid årsmötet. Revisor Carl Martinsson redogjorde för 
revisonensberättelsen. Påpekande från revisorerna till styrelsen att alla underlag som 
behövs för revisonen måste finnas i god tid innan årsmötet. Det var inte fallet i år 
vilket gjorde att revisionsberättelsen inte fanns att läsa på hemsidan innan mötet. 
Revisionsberättelsen fanns att läsa vid mötet, läggs ut på hemsidan nästkommande 
vardag. 
Revisorerna föreslog att resultat- och balansräkning fastställdes och att styrelsen 
beviljades ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2021. Mötet godkände fastställande av 
resultatet -och balansräkningen. 
 

8. Beviljande av ansvarsfrihet för styrelsen 
Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för år 2021. 
 

9. Framställande av styrelsen eller motioner från medlemmarna.   
Proposition Framställande slitageavgift Bilaga 1 
Förslag från medlemmarna att summan skall vara 10 000/15 000. Beslutades att 
fastställa slitage avgift till 10 000 kronor exkl administrationsavgift.  
Motion nr 2 Plogning av infarter Bilaga 2 
Motionen avslås, en arbetsgrupp tillsätts och beslut tas på årsstämman 2023.  
Motion nr 3 Ripfjället Bilaga 3 
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Motionen bifalles, en översyn i försommaren för att se över åtgärder. 
Styrelseledamot Marcus Norlander sakansvarig. 
 

10. Beslut om arvode till styrelse och revisorer 
Valberedningen har inte kommit med förslag om höjning av arvode. Beslutades om 
oförändrat arvode. Mötesordförande föreslog att valberedningen ser över till nästa 
år. Förslaget godkändes på stämman. 
 

11. Fastställande av styrelsens förslag till inkomst- och utgiftsstat samt 
debiteringslängd. 
Det nya budgetförslaget godkändes av stämman. Respektive fastighet inbetalningsavi 
för avgiften för vägföreningen 2022 beslutades vara utskickad samt betald innan 31 
maj 2022. Mötets ordförande anmälde att debiteringslängderna för 2022 finns att 
tillgå vid mötet och årsmötet beslutade godkänna debiteringslängden. Avgift per 
andel 3600 kr. 
 

12. Val av styrelse och suppleanter, mandattid 2 år, samt utseende av ordförande för 
ett år. 
 
Ordinarie Ledamöter 
Omval på 2 år 
Roy Hansson Ordförande på 1 år  
Ingegerd Hagelin     
Kvarstår 1 år 
Kristina Ed   
Claes Gozzi     
Marcus Norlander     
 
Suppleanter 
Nyval 1 år 
Christer Sjödin    
Omval på 2 år 
Roine Fransson    
Håkan Wiklund     
 
Avgående suppleant 
Göran Söderholm 

 
13. Val av revisorer och suppleanter, mandattid ett år 

Till ordinarie revisor på 2 år omvaldes Carl Martinsson 
Till ordinarie revisor på 2 år omvaldes Örjan Olsson 
Revisor Suppleant  
Camilla Hamrelius Nyval 1 år  
 

14. Val av valberedningen 
Till valberedning valdes 
Anders Söderberg 1 år  Sammankallande 
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Göran Ahl 1 år 
Clary Rex 1 år 
 

15. Övriga frågor 
Frågeställare:  
 

Per Arne Olsson Höjt andelstal Styrelsen svarar Lantmäteriet har en 
beskrivning hur andelstalet ska förrättas.  
Se Bilaga 4 

Okänd 
medlem/kvinna 

Sandning av 
trottoarer och 
övergångställen, 
vem har 
ansvaret? 

Styrelsen svarar, Trafikverket har ansvar 
över trottoaren och övergångställen efter 
Landsvägen.  
Omi Söderblom svarar att Trafikverket har 
lejt ut skottningen till Peab som in sin tur 
lejt ut till Jimmy Åslund från Ljungdalen.   
Kontaktuppgifter till Jimmy Åslund läggas 
ut på hemsidan.  

Olle Hellman Sänka 
hastigheten vid 
infarten 
Solvargsvägen, 
stor risk att man 
blir påkörd 
bakifrån.  

Styrelsen känner till att boende i området 
har en dialog med Trafikverket kring att 
sänka hastigheten. Vägföreningen 
hanterar inte dessa typer av frågor. 

Peter Tyrsell Gångväg när 
Gamla 
Landsvägen skall 
asfalteras. 

Styrelsen svarar att man i många år 
arbetat med den frågan och fått till svar att 
vägföreningar inte tillhandahåller 
trottoarer. 

Peter Tyrsell Nya vägar korsar 
längdåkningsspår. 

Vemdalsporten som har exploaterat i 
området har ansvar att planskilja väg/spår.  

Keith Sahlin Diken och 
utgrävning vid 
Lindgrens väg 

Styrelsen svarar att en översyn bör göras 
på Lindgrens väg. Besiktning skall göras 
Innan sista delen av Lindgrens Väg tas in i 
föreningen.  

Lundqvist Dåligt med 
plogningen vid 
Lindgrens väg 

Svar från Styrelsen ska se över plogningen 
på Lindgrens väg. 

Mikael Jeppling Gamla Landvägen 
är under all kritik, 
vill veta 
framtidsplaner. 
Det är en fara för 
både bilar och de 
som går längs 
vägen. 
 

Styrelsen svarar att det planerares ny 
beläggning av Gamla Landsvägen. 
Vägföreningen ombesörjer inte gångväg. 
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Undrade också 
om styrelsen 
funderat ”lämna 
tillbaka” Gamla 
Landsvägen till 
Trafikverket 

Peter Sundlöf tidigare ordförande i 
Vägföreningen bevakar ett ärende i Åre 
trakten. Peter återkommer till styrelsen 
när det finns ett domstolsbeslut i detta 
ärende.  
 

Peter Sundlöf Sommarunderhåll 
med sladd 

Styrelsen svarar att hyvling skall göras 
varje sommar eller vid behov. Sladd 
används som ett komplement.  

Kent Söder Dåligt sandat 
Skalsbyn v 12-14 

Vägfogde Bo svarar att Skistar avrått om 
sandning pga skidåkare. 

 
16. Meddelande av tid och plats för protokolljustering samt protokollets 

tillgänglighållande för medlemmarna.  
 
Beslutet togs att protokollet skall vara justerat till den 2022-04-29 och därefter finnas 
tillgängligt på hemsidan 2022-04-30. Härjedalens Ekonomi kommer att skickat ut till 
justerarna och sekreterare för digital påskrift.  
 

17. Avslutning 
Mötet avtackade Göran Söderholm (ej närvarade vid mötet) som avgående 
styrelsesuppleant 
Mötesordförande Anders Fredriksson avslutade mötet. 
 
Bilageförteckning 
Bilaga 1 Framställning från styrelsen angående slitageavgift 
Bilaga 2 Motion till Vemdalsskalets Vägföreningen GA:28 inlämnad 9 

november 2021 av Peter Sundlöf  
Bilaga 3 Motion angående diken och vägtrummor som påverkar 

fastigheterna på Röjanvägen. 
Bilaga 3a Svar på motionen. 
Bilaga 4 Beslut om andelstal. 
 
 
 

 
 
Kristina Ed sekreterare Anders Fredriksson årsmötesordförande 
 
 
 
 
 
Michael Ångman justeringsman   Thomas Rex justeringsman 
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Protokollanteckning 
 
 
Datum:      15 april 2022 (författad) 
            27 april 2022 (inskickad årsmötets ordf.) 
 
Möte:       Årsmötet 2022 
Till:       Vemdalens vägförening 
 
            Årsmötets sekreratiat, C/o Anders Fredriksson 
 
            Vägföreningens revisorer + Valberedning 
 
Från:       Undertecknade medlemmar 
Anläggning: Vemdalens Kyrkby ga:28 
 
 
 
            Protokollsanteckning 
 
Undertecknade medlemmar i Vemdalens vägförening hemställer 
att sekretariatet för årsmötet bilägger denna protokolls- 
anteckning till årsmöteshandlingarna. Det ska framgå av års- 
mötesprotokokollet att denna handling bilagts handlingarna. 
 
Saken 
Bristande underlag och handlingar vid beslut på årsmötet. 
 
 
Handling 
Detta är en rättshandling som syftar till att förebygga 
risken för fråga om trolöshet mot huvudman uppstår vid 
nästkommande årsmöte 2023. 
 
 
Saknade årsmöteshandlingar 
 
Styrelsen hade inför årsmötet inte publicerat sedvanliga 
handlingar inför årsmötet som grund för ansvarsfrihet; 
- Det saknades revisionsberättelse* 
- Revisorerna föredrog ej sin redovisning på årsmötet 
- Den ekonomiska redovisningen föredrogs ej, annat än 
  att styrelsens ordförande kort meddelade årets resultat. 
- Det saknades en underskriven ekonomisk redovisning 
 
- Det framkom att revisorerna hade skrivit en anmärkning,  
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  att de inte har haft tillgång till någon redovisning i  
  tid, och att detta var orsaken till att revisionen dröjt. 
 
* Den var ej publicerad inför mötet, och befanns heller 
inte vara till städes eller uppkopierad vid mötet. 
 
 
Inställning 
Vi hoppas att denna noteringen tas emot på ett konstruktivt 
vis för att undvika oklarheter inför nästa verksamhetsår. 
Undertecknade anser att det under ett årsmöte inte bör 
fattas beslut att godkänna föregående års förvaltning, 
omdet saknas signerade årsmöteshandlingar, särskilt som 
det därtill saknades en revisionsberättelse under sittande 
möte. Formellt sätt ska ansvarsfrihet meddelas genom att 
årsmötet först godkänner styrelsens fögderi och redovisning, 
efter att revisorerna läst upp sin revisionsberättelse, för 
att därefter meddela ansvarsfrihet. 
 
 
Bakgrund 
Föregående års årsmöte ställdes in pga Corrona, 
och hölls av styrelsen enskilt. Vi är medvetna om att 
det varit byten o styrelsen och att man inte kan ställa 
orimliga krav på en ideellt arbetande styrelse. Undertecknade 
årsmöteshandlingar granskade av revisorer som redovisas före 
årsmötet är trots allt den enda möjlighet medlemmar har att 
meddela förtroende. 
 
 
Dagordning - 2022 
 
Dagordningen vid mötet innehöll för frågan följande 
relevanta stadgade mötespunkter: 
 
- Styrelseberättelse 
- Ekonomisk redogörelse 
 
- Revisionsberättelse 
 
 
Redovisade handlingar 
 
Vid incheckningen vid mötet fanns följande handlingar: 
- Verksamhetsberättelse, underskriven 
- Resultaträkning,       ej underskriven 
- Balansräkning,         ej underskriven 
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Verksamhetsberättelsens innehåll: 
  Sommar 
- Upphandling av vägunderhåll/asfaltering av gamla landsvägen 
- Avslyat vissa korsningar 
- Hyvling av vissa vägar, (de flesta står det) 
  Vinter 
- Snöröjning och halkbekämpning 
- Inköp av sandskopa 
 
Saknat 
Det saknades inför (och under) årsmötet: 
- Förvaltningsberättelse (sannolikt avsågs verksamhetsberättelse) 
- Underskriven Ekonomisk redovisning, dvs RR & BR. 
- Noter som förklarar posterna, saknas 
- Revisionsberättelse, saknades,  lästes upp av mötesordföranden 
 
Revision 
- Revisorerna läste inte själva upp sin revisionsberättelse, 
  vilket är brukligt, så att medlemmarna kunde ställa frågor. 
- Revisionsberättelsen lästes däremot upp av mötesordf. som intygade 
  att handlingen fanns, och därtill upplyste om en skrivelse från 
  revisorerna som det inte framgick om den tillfogas årsmötet. 
- När frågan om sigenrad ekonomisk redivisning ställdes, visad 
  det sig att en revisor muntligen kunde meddela att han sett 
  en underskriven ekonomisk redovisning. 
 
 
Tilläggsprotokoll 
Till revisionsberättelsen meddelades att det fanns ett tilläggsprotokoll, 
från revisorerna, som  beskrev att de inte kunnat utföra någon stadge- 
enligt revision inom föreskriven tid, då de inte fått något material 
av styrelsen. 
 
Förklaring till dröjsmålet 
En styrelseledamot förklarade att dröjsmålet berodde på tt en suppleant 
inte skrivit under, (det ska inte suppleanter göra), 
Detta är inget skäl att inte lämna fram en underskriven årsredovisning, 
och definitivt inte att inte lämna ut räkenskaper till revisorer i god tid. 
Orsaken till att handlingar saknas förefaller vara den som revisorerna 
beskrev i den handling som bilades revisionsberättelsen, och som mötes- 
ordförande redogjorde för. 
 
Vital handling 
Undertecknade efterfrågade under mötet möjlighet att få ta del 
av Vägföreningens mest centrala och för verksamheten styrande 
handling, Entreprenadavtalet för vägunderhållet. Vi fick 
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förklarat av styrelsen att denna handling skickas ut till den/ 
de medlemmar som efterfrågar den. Vi utgår från att avtalet 
inte skickas per e-post för potentiell allmän spridning, utan 
som vidimerad kopia av originalhandling. 
 
Notabelt 
Vi kunde konstatera att styrelsens ordförande inte presenterade 
sig vid namn vid presentation eller föredragning av den ekonomiska 
berättelsen. 
 
 
Tips inför nästa år 
- Årsredovisning består av; 
  i) förvaltningsberättelse, ii) ekonomisk redovisning och revisionsberättelse 
- Det är formellt den ekonomiska berättelsen som ska skrivas under. 
- Skilj gärna på Verksamhetsberättelse och Förvaltningsberättelse. 
- Vill styrelsen tillfoga en specifik redogörelse för verksamheten, dvs 
 styrelsens beslut är detta ingen nackdel. 
 
- Se till att den redovisningen är klar i god tid, så att revisorerna 
  i god tid kan granska räkenskaper, resultat och styrelsens beslut. 
 
- Tillfoga noter till RR & BR, som förklarar posterna. 
- Skilj ut budget från årsredovisning. 
- Budgeten är en separat fråga, skild från årsredovisningens resultat, 
  eftersom budgeten korrelerar mot medlemsavgiften, en annan fråga. 
 
Formella krav - Årsredovisning: 
 
0. Verksamhetsberättelse, frivillig, om man vidare vill beskriva året som gått. 
   Tex förvaltningsområden, om man gjort några särskilda insatser, väder, 
upphandling/tjänster 
1. Förvaltningsberättelse - Styrelsens arbete och viktiga beslut under året. 
2. Resultaträkning med resultat, under räkenskapsåret, samt föregående års 
3. Balansräkning, Statisk bild över tillgångar, eget kapital, skulder jämte föregående 
års. 
4. Noter: obligatoriska specifikationer som beskriver vad delposter i RR- och BR är. 
5. Kommentarer: principer för; avskrivningar, värdering av tillgångar, avsättningar 
och skulder. 
6. Revisionsberättelse 
7. Årsmöteshandlingarna ska vara färdiga för granskning av revisorer så 
att de har tid för granskning. I vart fall ett par veckor. Därefter ska 
revisorerna underteckna revisionsberättelsen, som i sin tur ska vara klar 
minst två veckor före årsmötet. Naturligtvis ska signeraade handlingar finnas 
för granskning av medlemmarna under årsmötet för godkännande, vilka i sin 
tur ska vara publicerade i tid enligt stadgarna. 
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Vemdalen den 27 april 
 
 
Peter Sundlöf 
Hans Lissdaniels 
Sven och Kerstin Wallin 
 
 
 
Skickat från min iPad 
 
 
-- 
MVH 
Sven Wallin 
Svara 
Svara alla 
Vidarebefordra 
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FRAMSTÄLLNING FRÅN STYRELSEN angående slitageavgift  

Vid 2020 års stämma, § 6, beslutades att föreningens inträdesavgift torde ökas från 5000 kr 
till 10000 kr vid lantmäteriets förrättning.  

Vid kontakt med Lantmäteriet (Lm) visar det sig att de inte kan höja de nuvarande 5000 kr. 
MAIL FRÅN LANTMÄTERIET JUNI-21  

Det har ju gjorts flera anslutningar i närtid nu och med en värdering av ga:28 till ca 30 
miljoner. Har ni gjord något nyligt på vägen eller är det ungefär den summan fortfarande? 
En rimlig summa för anslutning bör vara omkring 5000kr. 
Med vänlig hälsning,  

För att tillmötesgå̊ 2020 års stammas beslut beslutade styrelsen 2021-08-03 att införa 
slitageavgift, i likhet med vägföreningarna i Björnrike – 6 000 kr och Storhogna – 7 000 kr, 
som komplement till anslutningsavgift.  

Förslag:  
Anslutningsavgift  
När en ny fastighet styckas av inom området så ansluts denna automatiskt till 
samfälligheten. Detta regleras av den förrättning som Lantmäteriet gör. I förrättningen skrivs 
då en anslutningsavgift in och denna uppgår för tillfället till 5 000 kr per ny tomt. Det är 
exploatören som styckar av tomterna som betalar denna avgift.  
 
Slitageavgift  
När en tomt ska bebyggas så skapar byggtrafiken ett ökat slitage. Av denna anledning så har 
vägföreningens medlemmar, vid årsstämman 2022-04-15, beslutat att en slitageavgift om 10 
000 kronor exkl. administrativ avgift per tomt, ska tillföras vägföreningen. 
Ibland betalar exploatören denna avgift och ibland är det när tomten säljs till sin första 
ägare, som avgiften tas ut. Om du ska köpa tomt på Vemdalsskalet så rekommenderar vi att 
du frågar säljaren om slitageavgiften är betald eller kommer att faktureras till dig som 
köpare.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bilaga 1 
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Bilaga 2 
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1 

Bilaga 3 

https://www.dropbox.com/sh/2sr7kk0kjvf2fi4/AABdkgmG4yyWQPwV3M2r13bXa?dl=0
https://www.dropbox.com/sh/2sr7kk0kjvf2fi4/AABdkgmG4yyWQPwV3M2r13bXa?dl=0
https://www.dropbox.com/sh/2sr7kk0kjvf2fi4/AABdkgmG4yyWQPwV3M2r13bXa?dl=0
https://www.dropbox.com/sh/2sr7kk0kjvf2fi4/AABdkgmG4yyWQPwV3M2r13bXa?dl=0
https://www.dropbox.com/sh/2sr7kk0kjvf2fi4/AABdkgmG4yyWQPwV3M2r13bXa?dl=0


 15 

1.  

 

2 

https://www.dropbox.com/sh/2sr7kk0kjvf2fi4/AABdkgmG4yyWQPwV3M2r13bXa?dl=0
https://www.dropbox.com/sh/2sr7kk0kjvf2fi4/AABdkgmG4yyWQPwV3M2r13bXa?dl=0
https://www.dropbox.com/sh/2sr7kk0kjvf2fi4/AABdkgmG4yyWQPwV3M2r13bXa?dl=0
https://www.dropbox.com/sh/2sr7kk0kjvf2fi4/AABdkgmG4yyWQPwV3M2r13bXa?dl=0
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2.  

 

3 

https://www.dropbox.com/sh/2sr7kk0kjvf2fi4/AABdkgmG4yyWQPwV3M2r13bXa?dl=0
https://www.dropbox.com/sh/2sr7kk0kjvf2fi4/AABdkgmG4yyWQPwV3M2r13bXa?dl=0
https://www.dropbox.com/sh/2sr7kk0kjvf2fi4/AABdkgmG4yyWQPwV3M2r13bXa?dl=0
https://www.dropbox.com/sh/2sr7kk0kjvf2fi4/AABdkgmG4yyWQPwV3M2r13bXa?dl=0
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3.  

 

4 

https://www.dropbox.com/sh/2sr7kk0kjvf2fi4/AABdkgmG4yyWQPwV3M2r13bXa?dl=0
https://www.dropbox.com/sh/2sr7kk0kjvf2fi4/AABdkgmG4yyWQPwV3M2r13bXa?dl=0
https://www.dropbox.com/sh/2sr7kk0kjvf2fi4/AABdkgmG4yyWQPwV3M2r13bXa?dl=0
https://www.dropbox.com/sh/2sr7kk0kjvf2fi4/AABdkgmG4yyWQPwV3M2r13bXa?dl=0
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4.  

 

5 

https://www.dropbox.com/sh/2sr7kk0kjvf2fi4/AABdkgmG4yyWQPwV3M2r13bXa?dl=0
https://www.dropbox.com/sh/2sr7kk0kjvf2fi4/AABdkgmG4yyWQPwV3M2r13bXa?dl=0
https://www.dropbox.com/sh/2sr7kk0kjvf2fi4/AABdkgmG4yyWQPwV3M2r13bXa?dl=0
https://www.dropbox.com/sh/2sr7kk0kjvf2fi4/AABdkgmG4yyWQPwV3M2r13bXa?dl=0
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5.  

 

6 

https://www.dropbox.com/sh/2sr7kk0kjvf2fi4/AABdkgmG4yyWQPwV3M2r13bXa?dl=0
https://www.dropbox.com/sh/2sr7kk0kjvf2fi4/AABdkgmG4yyWQPwV3M2r13bXa?dl=0
https://www.dropbox.com/sh/2sr7kk0kjvf2fi4/AABdkgmG4yyWQPwV3M2r13bXa?dl=0
https://www.dropbox.com/sh/2sr7kk0kjvf2fi4/AABdkgmG4yyWQPwV3M2r13bXa?dl=0
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6.  

 

7 

https://www.dropbox.com/sh/2sr7kk0kjvf2fi4/AABdkgmG4yyWQPwV3M2r13bXa?dl=0
https://www.dropbox.com/sh/2sr7kk0kjvf2fi4/AABdkgmG4yyWQPwV3M2r13bXa?dl=0
https://www.dropbox.com/sh/2sr7kk0kjvf2fi4/AABdkgmG4yyWQPwV3M2r13bXa?dl=0
https://www.dropbox.com/sh/2sr7kk0kjvf2fi4/AABdkgmG4yyWQPwV3M2r13bXa?dl=0
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7.  

 

8 

https://www.dropbox.com/sh/2sr7kk0kjvf2fi4/AABdkgmG4yyWQPwV3M2r13bXa?dl=0
https://www.dropbox.com/sh/2sr7kk0kjvf2fi4/AABdkgmG4yyWQPwV3M2r13bXa?dl=0
https://www.dropbox.com/sh/2sr7kk0kjvf2fi4/AABdkgmG4yyWQPwV3M2r13bXa?dl=0
https://www.dropbox.com/sh/2sr7kk0kjvf2fi4/AABdkgmG4yyWQPwV3M2r13bXa?dl=0
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8.  

 

9 

https://www.dropbox.com/sh/2sr7kk0kjvf2fi4/AABdkgmG4yyWQPwV3M2r13bXa?dl=0
https://www.dropbox.com/sh/2sr7kk0kjvf2fi4/AABdkgmG4yyWQPwV3M2r13bXa?dl=0
https://www.dropbox.com/sh/2sr7kk0kjvf2fi4/AABdkgmG4yyWQPwV3M2r13bXa?dl=0
https://www.dropbox.com/sh/2sr7kk0kjvf2fi4/AABdkgmG4yyWQPwV3M2r13bXa?dl=0
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9.  

 

10 

https://www.dropbox.com/sh/2sr7kk0kjvf2fi4/AABdkgmG4yyWQPwV3M2r13bXa?dl=0
https://www.dropbox.com/sh/2sr7kk0kjvf2fi4/AABdkgmG4yyWQPwV3M2r13bXa?dl=0
https://www.dropbox.com/sh/2sr7kk0kjvf2fi4/AABdkgmG4yyWQPwV3M2r13bXa?dl=0
https://www.dropbox.com/sh/2sr7kk0kjvf2fi4/AABdkgmG4yyWQPwV3M2r13bXa?dl=0
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10.  

 

11 

https://www.dropbox.com/sh/2sr7kk0kjvf2fi4/AABdkgmG4yyWQPwV3M2r13bXa?dl=0
https://www.dropbox.com/sh/2sr7kk0kjvf2fi4/AABdkgmG4yyWQPwV3M2r13bXa?dl=0
https://www.dropbox.com/sh/2sr7kk0kjvf2fi4/AABdkgmG4yyWQPwV3M2r13bXa?dl=0
https://www.dropbox.com/sh/2sr7kk0kjvf2fi4/AABdkgmG4yyWQPwV3M2r13bXa?dl=0
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Svar på motion:  

 
Motion angående diken och vägtrummor som påverkar fastigheterna 

på Röjanvägen. 

Styrelsen bifaller motionärernas önskan enl. yrkande, vägföreningen ansvarar för underhåll av 
vägnät och snöröjning inom förningens budget, vägföreningen ansvarar för en mängd km med 
diken och vägtrummor, dessa inventeras löpande av vår vägfogde Bo Eriksson. Vägfogden 
planerar allt sommarunderhåll som behöver åtgärdas inom budgeten. 

Nuvarande styrelse finner ingen dokumentation och beslut angående dikning, avvattning mm i 
det berörda området.  
Sammankallande kommer att skicka ut en kallelse om en tidpunkt med motionärerna för att 
träffas på plats för att skapa sig en bild av problematiken inom området, detta kommer att 
dokumenteras och tas upp på nästkommande styrelsemöte för beslut. 

Ledamot Marcus Norlander är sammankallande och kommer att kontakta berörda 
fastighetsägare. 
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Protokoll fört vid Vemdalsskalets Vägförening ordinarie årsstämma 2022-04-15 
 
Plats Vemdalsskalets högfjällshotell 
Datum 2022-04-15 
Ca 128 medlemmar från vägföreningen 
4 st fullmakter 
 
 


1. Årsstämman öppnas 
Föreningens ordförande Roy Hansson hälsade alla välkomna.  
 


2. Val av ordförande och sekreterare för stämman 
Till årsmötets ordförande valdes Anders Fredriksson och till sekreterare valdes 
Kristina Ed 
 


3. Val av två justeringspersoner, tillika rösträknare 
Till justeringsmän och tillika rösträknare valdes Michael Ångman och Thomas Rex. 
 


4. Godkännande av dagordning  
Den utsända dagordningen godkändes. 
 


5. Godkännande av kallelse. Utskickad 14 dagar innan stämman i enlighet med 
stadgarna 
Kallelse utskickad via Vägfas 2022-03-28. Kallelse utskickat via brev till medlemmarna 
förutom till de medlemmar som önskat få kallelsen via e-post. Mötet godkände att 
kallelsen har skickats ut till samtliga medlemmar enligt stadgarna. 
 


6. Styrelseberättelse inklusive ekonomisk redogörelse för det gångna 
verksamhetsåret 
Föreningen ordförande Roy Hansson gick kort igenom verksamhetsberättelsen samt 
bokslutet 2021.  
Frågor och kommentarer ang verksamhetsberättelsen 


Peter Sundlöf 
 
 
 
 
Gunnel 
Jonsson 


Fråga varför föreningen köpt in 
sandskopa som enligt avtal 
entreprenör ska stå för och dessutom 
kommer kräva underhåll. 
 
Tyckte det var fel av styrelsen att 
inhandla en sandskopa 


Styrelsen svarar alla i 
styrelsen med 
bestämmande mandat 
dvs Ordförande, vice 
ordförande och 
ledamöter såg en 
ekonomisk vinning i 
föreningen att 
sandskopan 
införskaffades.  


Sven Wallin  Frågar om avtalet med upphandling av 
snöröjning. Han själv vill gärna läsa 
avtalet. 
 
 


Styrelsen Vice 
ordförande informerar 
att avtalet är tillgängligt 
för medlemmar men att 
sekretess råder under 
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Påpekande att påskriften 
verksamhetsberättelsen av alla i 
styrelsen saknades på mötet. 


upphandlingsprocessen. 
Avtalet fanns att tillgå 
under årsstämman.  
 
Sven Wallin är nöjd med 
svaret men upplyser att 
han är missnöjd att 
styrelsen har köpt in en 
sandskopa. 
 
Ingegerd svarade att alla 
utom en suppleant skrivit 
under, vanligtvis brukar 
inte suppleanter  
underteckna. 


Peter Tyrsell Önskar inga långa utläggningar i 
årsstämma 


Styrelsen är tacksam för 
den önskan. 


Clary Rex Frågade varför det inte står något i 
verksamhetsberättelsen om vad som 
gjorts med avseende återställning av 
vägarna på Ripfjällsområdet efter 
nedgrävningarna av el- och fiberkabel. 
Vad som gjorts av entreprenör resp. 
vägföreningen. 


Frågan skulle besvaras 
senare under mötet men 
något svar kom aldrig. 


 
7. Revisionsberättelse 


Revisor Carl Martinsson och Örjan Olsson har skriftlige lämnat revisionsberättelse i 
det underlag vid årsmötet. Revisor Carl Martinsson redogjorde för 
revisonensberättelsen. Påpekande från revisorerna till styrelsen att alla underlag som 
behövs för revisonen måste finnas i god tid innan årsmötet. Det var inte fallet i år 
vilket gjorde att revisionsberättelsen inte fanns att läsa på hemsidan innan mötet. 
Revisionsberättelsen fanns att läsa vid mötet, läggs ut på hemsidan nästkommande 
vardag. 
Revisorerna föreslog att resultat- och balansräkning fastställdes och att styrelsen 
beviljades ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2021. Mötet godkände fastställande av 
resultatet -och balansräkningen. 
 


8. Beviljande av ansvarsfrihet för styrelsen 
Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för år 2021. 
 


9. Framställande av styrelsen eller motioner från medlemmarna.   
Proposition Framställande slitageavgift Bilaga 1 
Förslag från medlemmarna att summan skall vara 10 000/15 000. Beslutades att 
fastställa slitage avgift till 10 000 kronor exkl administrationsavgift.  
Motion nr 2 Plogning av infarter Bilaga 2 
Motionen avslås, en arbetsgrupp tillsätts och beslut tas på årsstämman 2023.  
Motion nr 3 Ripfjället Bilaga 3 
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Motionen bifalles, en översyn i försommaren för att se över åtgärder. 
Styrelseledamot Marcus Norlander sakansvarig. 
 


10. Beslut om arvode till styrelse och revisorer 
Valberedningen har inte kommit med förslag om höjning av arvode. Beslutades om 
oförändrat arvode. Mötesordförande föreslog att valberedningen ser över till nästa 
år. Förslaget godkändes på stämman. 
 


11. Fastställande av styrelsens förslag till inkomst- och utgiftsstat samt 
debiteringslängd. 
Det nya budgetförslaget godkändes av stämman. Respektive fastighet inbetalningsavi 
för avgiften för vägföreningen 2022 beslutades vara utskickad samt betald innan 31 
maj 2022. Mötets ordförande anmälde att debiteringslängderna för 2022 finns att 
tillgå vid mötet och årsmötet beslutade godkänna debiteringslängden. Avgift per 
andel 3600 kr. 
 


12. Val av styrelse och suppleanter, mandattid 2 år, samt utseende av ordförande för 
ett år. 
 
Ordinarie Ledamöter 
Omval på 2 år 
Roy Hansson Ordförande på 1 år  
Ingegerd Hagelin     
Kvarstår 1 år 
Kristina Ed   
Claes Gozzi     
Marcus Norlander     
 
Suppleanter 
Nyval 1 år 
Christer Sjödin    
Omval på 2 år 
Roine Fransson    
Håkan Wiklund     
 
Avgående suppleant 
Göran Söderholm 


 
13. Val av revisorer och suppleanter, mandattid ett år 


Till ordinarie revisor på 2 år omvaldes Carl Martinsson 
Till ordinarie revisor på 2 år omvaldes Örjan Olsson 
Revisor Suppleant  
Camilla Hamrelius Nyval 1 år  
 


14. Val av valberedningen 
Till valberedning valdes 
Anders Söderberg 1 år  Sammankallande 
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Göran Ahl 1 år 
Clary Rex 1 år 
 


15. Övriga frågor 
Frågeställare:  
 


Per Arne Olsson Höjt andelstal Styrelsen svarar Lantmäteriet har en 
beskrivning hur andelstalet ska förrättas.  
Se Bilaga 4 


Okänd 
medlem/kvinna 


Sandning av 
trottoarer och 
övergångställen, 
vem har 
ansvaret? 


Styrelsen svarar, Trafikverket har ansvar 
över trottoaren och övergångställen efter 
Landsvägen.  
Omi Söderblom svarar att Trafikverket har 
lejt ut skottningen till Peab som in sin tur 
lejt ut till Jimmy Åslund från Ljungdalen.   
Kontaktuppgifter till Jimmy Åslund läggas 
ut på hemsidan.  


Olle Hellman Sänka 
hastigheten vid 
infarten 
Solvargsvägen, 
stor risk att man 
blir påkörd 
bakifrån.  


Styrelsen känner till att boende i området 
har en dialog med Trafikverket kring att 
sänka hastigheten. Vägföreningen 
hanterar inte dessa typer av frågor. 


Peter Tyrsell Gångväg när 
Gamla 
Landsvägen skall 
asfalteras. 


Styrelsen svarar att man i många år 
arbetat med den frågan och fått till svar att 
vägföreningar inte tillhandahåller 
trottoarer. 


Peter Tyrsell Nya vägar korsar 
längdåkningsspår. 


Vemdalsporten som har exploaterat i 
området har ansvar att planskilja väg/spår.  


Keith Sahlin Diken och 
utgrävning vid 
Lindgrens väg 


Styrelsen svarar att en översyn bör göras 
på Lindgrens väg. Besiktning skall göras 
Innan sista delen av Lindgrens Väg tas in i 
föreningen.  


Lundqvist Dåligt med 
plogningen vid 
Lindgrens väg 


Svar från Styrelsen ska se över plogningen 
på Lindgrens väg. 


Mikael Jeppling Gamla Landvägen 
är under all kritik, 
vill veta 
framtidsplaner. 
Det är en fara för 
både bilar och de 
som går längs 
vägen. 
 


Styrelsen svarar att det planerares ny 
beläggning av Gamla Landsvägen. 
Vägföreningen ombesörjer inte gångväg. 
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Undrade också 
om styrelsen 
funderat ”lämna 
tillbaka” Gamla 
Landsvägen till 
Trafikverket 


Peter Sundlöf tidigare ordförande i 
Vägföreningen bevakar ett ärende i Åre 
trakten. Peter återkommer till styrelsen 
när det finns ett domstolsbeslut i detta 
ärende.  
 


Peter Sundlöf Sommarunderhåll 
med sladd 


Styrelsen svarar att hyvling skall göras 
varje sommar eller vid behov. Sladd 
används som ett komplement.  


Kent Söder Dåligt sandat 
Skalsbyn v 12-14 


Vägfogde Bo svarar att Skistar avrått om 
sandning pga skidåkare. 


 
16. Meddelande av tid och plats för protokolljustering samt protokollets 


tillgänglighållande för medlemmarna.  
 
Beslutet togs att protokollet skall vara justerat till den 2022-04-29 och därefter finnas 
tillgängligt på hemsidan 2022-04-30. Härjedalens Ekonomi kommer att skickat ut till 
justerarna och sekreterare för digital påskrift.  
 


17. Avslutning 
Mötet avtackade Göran Söderholm (ej närvarade vid mötet) som avgående 
styrelsesuppleant 
Mötesordförande Anders Fredriksson avslutade mötet. 
 
Bilageförteckning 
Bilaga 1 Framställning från styrelsen angående slitageavgift 
Bilaga 2 Motion till Vemdalsskalets Vägföreningen GA:28 inlämnad 9 


november 2021 av Peter Sundlöf  
Bilaga 3 Motion angående diken och vägtrummor som påverkar 


fastigheterna på Röjanvägen. 
Bilaga 3a Svar på motionen. 
Bilaga 4 Beslut om andelstal. 
 
 
 


 
 
Kristina Ed sekreterare Anders Fredriksson årsmötesordförande 
 
 
 
 
 
Michael Ångman justeringsman   Thomas Rex justeringsman 
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Protokollanteckning 
 
 
Datum:      15 april 2022 (författad) 
            27 april 2022 (inskickad årsmötets ordf.) 
 
Möte:       Årsmötet 2022 
Till:       Vemdalens vägförening 
 
            Årsmötets sekreratiat, C/o Anders Fredriksson 
 
            Vägföreningens revisorer + Valberedning 
 
Från:       Undertecknade medlemmar 
Anläggning: Vemdalens Kyrkby ga:28 
 
 
 
            Protokollsanteckning 
 
Undertecknade medlemmar i Vemdalens vägförening hemställer 
att sekretariatet för årsmötet bilägger denna protokolls- 
anteckning till årsmöteshandlingarna. Det ska framgå av års- 
mötesprotokokollet att denna handling bilagts handlingarna. 
 
Saken 
Bristande underlag och handlingar vid beslut på årsmötet. 
 
 
Handling 
Detta är en rättshandling som syftar till att förebygga 
risken för fråga om trolöshet mot huvudman uppstår vid 
nästkommande årsmöte 2023. 
 
 
Saknade årsmöteshandlingar 
 
Styrelsen hade inför årsmötet inte publicerat sedvanliga 
handlingar inför årsmötet som grund för ansvarsfrihet; 
- Det saknades revisionsberättelse* 
- Revisorerna föredrog ej sin redovisning på årsmötet 
- Den ekonomiska redovisningen föredrogs ej, annat än 
  att styrelsens ordförande kort meddelade årets resultat. 
- Det saknades en underskriven ekonomisk redovisning 
 
- Det framkom att revisorerna hade skrivit en anmärkning,  
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  att de inte har haft tillgång till någon redovisning i  
  tid, och att detta var orsaken till att revisionen dröjt. 
 
* Den var ej publicerad inför mötet, och befanns heller 
inte vara till städes eller uppkopierad vid mötet. 
 
 
Inställning 
Vi hoppas att denna noteringen tas emot på ett konstruktivt 
vis för att undvika oklarheter inför nästa verksamhetsår. 
Undertecknade anser att det under ett årsmöte inte bör 
fattas beslut att godkänna föregående års förvaltning, 
omdet saknas signerade årsmöteshandlingar, särskilt som 
det därtill saknades en revisionsberättelse under sittande 
möte. Formellt sätt ska ansvarsfrihet meddelas genom att 
årsmötet först godkänner styrelsens fögderi och redovisning, 
efter att revisorerna läst upp sin revisionsberättelse, för 
att därefter meddela ansvarsfrihet. 
 
 
Bakgrund 
Föregående års årsmöte ställdes in pga Corrona, 
och hölls av styrelsen enskilt. Vi är medvetna om att 
det varit byten o styrelsen och att man inte kan ställa 
orimliga krav på en ideellt arbetande styrelse. Undertecknade 
årsmöteshandlingar granskade av revisorer som redovisas före 
årsmötet är trots allt den enda möjlighet medlemmar har att 
meddela förtroende. 
 
 
Dagordning - 2022 
 
Dagordningen vid mötet innehöll för frågan följande 
relevanta stadgade mötespunkter: 
 
- Styrelseberättelse 
- Ekonomisk redogörelse 
 
- Revisionsberättelse 
 
 
Redovisade handlingar 
 
Vid incheckningen vid mötet fanns följande handlingar: 
- Verksamhetsberättelse, underskriven 
- Resultaträkning,       ej underskriven 
- Balansräkning,         ej underskriven 
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Verksamhetsberättelsens innehåll: 
  Sommar 
- Upphandling av vägunderhåll/asfaltering av gamla landsvägen 
- Avslyat vissa korsningar 
- Hyvling av vissa vägar, (de flesta står det) 
  Vinter 
- Snöröjning och halkbekämpning 
- Inköp av sandskopa 
 
Saknat 
Det saknades inför (och under) årsmötet: 
- Förvaltningsberättelse (sannolikt avsågs verksamhetsberättelse) 
- Underskriven Ekonomisk redovisning, dvs RR & BR. 
- Noter som förklarar posterna, saknas 
- Revisionsberättelse, saknades,  lästes upp av mötesordföranden 
 
Revision 
- Revisorerna läste inte själva upp sin revisionsberättelse, 
  vilket är brukligt, så att medlemmarna kunde ställa frågor. 
- Revisionsberättelsen lästes däremot upp av mötesordf. som intygade 
  att handlingen fanns, och därtill upplyste om en skrivelse från 
  revisorerna som det inte framgick om den tillfogas årsmötet. 
- När frågan om sigenrad ekonomisk redivisning ställdes, visad 
  det sig att en revisor muntligen kunde meddela att han sett 
  en underskriven ekonomisk redovisning. 
 
 
Tilläggsprotokoll 
Till revisionsberättelsen meddelades att det fanns ett tilläggsprotokoll, 
från revisorerna, som  beskrev att de inte kunnat utföra någon stadge- 
enligt revision inom föreskriven tid, då de inte fått något material 
av styrelsen. 
 
Förklaring till dröjsmålet 
En styrelseledamot förklarade att dröjsmålet berodde på tt en suppleant 
inte skrivit under, (det ska inte suppleanter göra), 
Detta är inget skäl att inte lämna fram en underskriven årsredovisning, 
och definitivt inte att inte lämna ut räkenskaper till revisorer i god tid. 
Orsaken till att handlingar saknas förefaller vara den som revisorerna 
beskrev i den handling som bilades revisionsberättelsen, och som mötes- 
ordförande redogjorde för. 
 
Vital handling 
Undertecknade efterfrågade under mötet möjlighet att få ta del 
av Vägföreningens mest centrala och för verksamheten styrande 
handling, Entreprenadavtalet för vägunderhållet. Vi fick 
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förklarat av styrelsen att denna handling skickas ut till den/ 
de medlemmar som efterfrågar den. Vi utgår från att avtalet 
inte skickas per e-post för potentiell allmän spridning, utan 
som vidimerad kopia av originalhandling. 
 
Notabelt 
Vi kunde konstatera att styrelsens ordförande inte presenterade 
sig vid namn vid presentation eller föredragning av den ekonomiska 
berättelsen. 
 
 
Tips inför nästa år 
- Årsredovisning består av; 
  i) förvaltningsberättelse, ii) ekonomisk redovisning och revisionsberättelse 
- Det är formellt den ekonomiska berättelsen som ska skrivas under. 
- Skilj gärna på Verksamhetsberättelse och Förvaltningsberättelse. 
- Vill styrelsen tillfoga en specifik redogörelse för verksamheten, dvs 
 styrelsens beslut är detta ingen nackdel. 
 
- Se till att den redovisningen är klar i god tid, så att revisorerna 
  i god tid kan granska räkenskaper, resultat och styrelsens beslut. 
 
- Tillfoga noter till RR & BR, som förklarar posterna. 
- Skilj ut budget från årsredovisning. 
- Budgeten är en separat fråga, skild från årsredovisningens resultat, 
  eftersom budgeten korrelerar mot medlemsavgiften, en annan fråga. 
 
Formella krav - Årsredovisning: 
 
0. Verksamhetsberättelse, frivillig, om man vidare vill beskriva året som gått. 
   Tex förvaltningsområden, om man gjort några särskilda insatser, väder, 
upphandling/tjänster 
1. Förvaltningsberättelse - Styrelsens arbete och viktiga beslut under året. 
2. Resultaträkning med resultat, under räkenskapsåret, samt föregående års 
3. Balansräkning, Statisk bild över tillgångar, eget kapital, skulder jämte föregående 
års. 
4. Noter: obligatoriska specifikationer som beskriver vad delposter i RR- och BR är. 
5. Kommentarer: principer för; avskrivningar, värdering av tillgångar, avsättningar 
och skulder. 
6. Revisionsberättelse 
7. Årsmöteshandlingarna ska vara färdiga för granskning av revisorer så 
att de har tid för granskning. I vart fall ett par veckor. Därefter ska 
revisorerna underteckna revisionsberättelsen, som i sin tur ska vara klar 
minst två veckor före årsmötet. Naturligtvis ska signeraade handlingar finnas 
för granskning av medlemmarna under årsmötet för godkännande, vilka i sin 
tur ska vara publicerade i tid enligt stadgarna. 
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Vemdalen den 27 april 
 
 
Peter Sundlöf 
Hans Lissdaniels 
Sven och Kerstin Wallin 
 
 
 
Skickat från min iPad 
 
 
-- 
MVH 
Sven Wallin 
Svara 
Svara alla 
Vidarebefordra 
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FRAMSTÄLLNING FRÅN STYRELSEN angående slitageavgift  


Vid 2020 års stämma, § 6, beslutades att föreningens inträdesavgift torde ökas från 5000 kr 
till 10000 kr vid lantmäteriets förrättning.  


Vid kontakt med Lantmäteriet (Lm) visar det sig att de inte kan höja de nuvarande 5000 kr. 
MAIL FRÅN LANTMÄTERIET JUNI-21  


Det har ju gjorts flera anslutningar i närtid nu och med en värdering av ga:28 till ca 30 
miljoner. Har ni gjord något nyligt på vägen eller är det ungefär den summan fortfarande? 
En rimlig summa för anslutning bör vara omkring 5000kr. 
Med vänlig hälsning,  


För att tillmötesgå̊ 2020 års stammas beslut beslutade styrelsen 2021-08-03 att införa 
slitageavgift, i likhet med vägföreningarna i Björnrike – 6 000 kr och Storhogna – 7 000 kr, 
som komplement till anslutningsavgift.  


Förslag:  
Anslutningsavgift  
När en ny fastighet styckas av inom området så ansluts denna automatiskt till 
samfälligheten. Detta regleras av den förrättning som Lantmäteriet gör. I förrättningen skrivs 
då en anslutningsavgift in och denna uppgår för tillfället till 5 000 kr per ny tomt. Det är 
exploatören som styckar av tomterna som betalar denna avgift.  
 
Slitageavgift  
När en tomt ska bebyggas så skapar byggtrafiken ett ökat slitage. Av denna anledning så har 
vägföreningens medlemmar, vid årsstämman 2022-04-15, beslutat att en slitageavgift om 10 
000 kronor exkl. administrativ avgift per tomt, ska tillföras vägföreningen. 
Ibland betalar exploatören denna avgift och ibland är det när tomten säljs till sin första 
ägare, som avgiften tas ut. Om du ska köpa tomt på Vemdalsskalet så rekommenderar vi att 
du frågar säljaren om slitageavgiften är betald eller kommer att faktureras till dig som 
köpare.  


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


Bilaga 1 
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Bilaga 2 
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Bilaga 3 



https://www.dropbox.com/sh/2sr7kk0kjvf2fi4/AABdkgmG4yyWQPwV3M2r13bXa?dl=0

https://www.dropbox.com/sh/2sr7kk0kjvf2fi4/AABdkgmG4yyWQPwV3M2r13bXa?dl=0

https://www.dropbox.com/sh/2sr7kk0kjvf2fi4/AABdkgmG4yyWQPwV3M2r13bXa?dl=0

https://www.dropbox.com/sh/2sr7kk0kjvf2fi4/AABdkgmG4yyWQPwV3M2r13bXa?dl=0

https://www.dropbox.com/sh/2sr7kk0kjvf2fi4/AABdkgmG4yyWQPwV3M2r13bXa?dl=0
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1.  


 


2 



https://www.dropbox.com/sh/2sr7kk0kjvf2fi4/AABdkgmG4yyWQPwV3M2r13bXa?dl=0

https://www.dropbox.com/sh/2sr7kk0kjvf2fi4/AABdkgmG4yyWQPwV3M2r13bXa?dl=0

https://www.dropbox.com/sh/2sr7kk0kjvf2fi4/AABdkgmG4yyWQPwV3M2r13bXa?dl=0

https://www.dropbox.com/sh/2sr7kk0kjvf2fi4/AABdkgmG4yyWQPwV3M2r13bXa?dl=0
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2.  


 


3 



https://www.dropbox.com/sh/2sr7kk0kjvf2fi4/AABdkgmG4yyWQPwV3M2r13bXa?dl=0

https://www.dropbox.com/sh/2sr7kk0kjvf2fi4/AABdkgmG4yyWQPwV3M2r13bXa?dl=0

https://www.dropbox.com/sh/2sr7kk0kjvf2fi4/AABdkgmG4yyWQPwV3M2r13bXa?dl=0

https://www.dropbox.com/sh/2sr7kk0kjvf2fi4/AABdkgmG4yyWQPwV3M2r13bXa?dl=0
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3.  


 


4 



https://www.dropbox.com/sh/2sr7kk0kjvf2fi4/AABdkgmG4yyWQPwV3M2r13bXa?dl=0

https://www.dropbox.com/sh/2sr7kk0kjvf2fi4/AABdkgmG4yyWQPwV3M2r13bXa?dl=0

https://www.dropbox.com/sh/2sr7kk0kjvf2fi4/AABdkgmG4yyWQPwV3M2r13bXa?dl=0

https://www.dropbox.com/sh/2sr7kk0kjvf2fi4/AABdkgmG4yyWQPwV3M2r13bXa?dl=0
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4.  


 


5 



https://www.dropbox.com/sh/2sr7kk0kjvf2fi4/AABdkgmG4yyWQPwV3M2r13bXa?dl=0

https://www.dropbox.com/sh/2sr7kk0kjvf2fi4/AABdkgmG4yyWQPwV3M2r13bXa?dl=0

https://www.dropbox.com/sh/2sr7kk0kjvf2fi4/AABdkgmG4yyWQPwV3M2r13bXa?dl=0

https://www.dropbox.com/sh/2sr7kk0kjvf2fi4/AABdkgmG4yyWQPwV3M2r13bXa?dl=0
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5.  


 


6 



https://www.dropbox.com/sh/2sr7kk0kjvf2fi4/AABdkgmG4yyWQPwV3M2r13bXa?dl=0

https://www.dropbox.com/sh/2sr7kk0kjvf2fi4/AABdkgmG4yyWQPwV3M2r13bXa?dl=0

https://www.dropbox.com/sh/2sr7kk0kjvf2fi4/AABdkgmG4yyWQPwV3M2r13bXa?dl=0

https://www.dropbox.com/sh/2sr7kk0kjvf2fi4/AABdkgmG4yyWQPwV3M2r13bXa?dl=0
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6.  


 


7 



https://www.dropbox.com/sh/2sr7kk0kjvf2fi4/AABdkgmG4yyWQPwV3M2r13bXa?dl=0

https://www.dropbox.com/sh/2sr7kk0kjvf2fi4/AABdkgmG4yyWQPwV3M2r13bXa?dl=0

https://www.dropbox.com/sh/2sr7kk0kjvf2fi4/AABdkgmG4yyWQPwV3M2r13bXa?dl=0

https://www.dropbox.com/sh/2sr7kk0kjvf2fi4/AABdkgmG4yyWQPwV3M2r13bXa?dl=0
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7.  


 


8 



https://www.dropbox.com/sh/2sr7kk0kjvf2fi4/AABdkgmG4yyWQPwV3M2r13bXa?dl=0

https://www.dropbox.com/sh/2sr7kk0kjvf2fi4/AABdkgmG4yyWQPwV3M2r13bXa?dl=0

https://www.dropbox.com/sh/2sr7kk0kjvf2fi4/AABdkgmG4yyWQPwV3M2r13bXa?dl=0

https://www.dropbox.com/sh/2sr7kk0kjvf2fi4/AABdkgmG4yyWQPwV3M2r13bXa?dl=0
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8.  


 


9 



https://www.dropbox.com/sh/2sr7kk0kjvf2fi4/AABdkgmG4yyWQPwV3M2r13bXa?dl=0

https://www.dropbox.com/sh/2sr7kk0kjvf2fi4/AABdkgmG4yyWQPwV3M2r13bXa?dl=0

https://www.dropbox.com/sh/2sr7kk0kjvf2fi4/AABdkgmG4yyWQPwV3M2r13bXa?dl=0

https://www.dropbox.com/sh/2sr7kk0kjvf2fi4/AABdkgmG4yyWQPwV3M2r13bXa?dl=0
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9.  


 


10 



https://www.dropbox.com/sh/2sr7kk0kjvf2fi4/AABdkgmG4yyWQPwV3M2r13bXa?dl=0

https://www.dropbox.com/sh/2sr7kk0kjvf2fi4/AABdkgmG4yyWQPwV3M2r13bXa?dl=0

https://www.dropbox.com/sh/2sr7kk0kjvf2fi4/AABdkgmG4yyWQPwV3M2r13bXa?dl=0

https://www.dropbox.com/sh/2sr7kk0kjvf2fi4/AABdkgmG4yyWQPwV3M2r13bXa?dl=0
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10.  


 


11 



https://www.dropbox.com/sh/2sr7kk0kjvf2fi4/AABdkgmG4yyWQPwV3M2r13bXa?dl=0

https://www.dropbox.com/sh/2sr7kk0kjvf2fi4/AABdkgmG4yyWQPwV3M2r13bXa?dl=0

https://www.dropbox.com/sh/2sr7kk0kjvf2fi4/AABdkgmG4yyWQPwV3M2r13bXa?dl=0

https://www.dropbox.com/sh/2sr7kk0kjvf2fi4/AABdkgmG4yyWQPwV3M2r13bXa?dl=0
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Svar på motion:  


 
Motion angående diken och vägtrummor som påverkar fastigheterna 


på Röjanvägen. 


Styrelsen bifaller motionärernas önskan enl. yrkande, vägföreningen ansvarar för underhåll av 
vägnät och snöröjning inom förningens budget, vägföreningen ansvarar för en mängd km med 
diken och vägtrummor, dessa inventeras löpande av vår vägfogde Bo Eriksson. Vägfogden 
planerar allt sommarunderhåll som behöver åtgärdas inom budgeten. 


Nuvarande styrelse finner ingen dokumentation och beslut angående dikning, avvattning mm i 
det berörda området.  
Sammankallande kommer att skicka ut en kallelse om en tidpunkt med motionärerna för att 
träffas på plats för att skapa sig en bild av problematiken inom området, detta kommer att 
dokumenteras och tas upp på nästkommande styrelsemöte för beslut. 


Ledamot Marcus Norlander är sammankallande och kommer att kontakta berörda 
fastighetsägare. 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 
 
 







 26 


 
 


 


Bilaga 4 






 
  2022-04-29 11:23:20 CEST
  194.17.5.2
  ANDERS
  FREDRIKSSON
  1954-07-10
  ANDERS FREDRIKSSON
  195407105971
  


 
  2022-04-28 18:25:13 CEST
  217.209.68.98
  Tord Michael
  Ångman
  1966-12-08
  Tord Michael Ångman
  196612087871
  


 
  2022-04-28 16:08:10 CEST
  95.193.41.55
  KRISTINA
  ED
  1970-12-30
  KRISTINA ED
  197012307521
  


 
  2022-04-28 17:20:51 CEST
  24.55.41.173
  Thomas Erik
  Rex
  1972-03-13
  Thomas Erik Rex
  197203137851
  


 
  
   
    notification.sent
    2022-04-28T14:04:31.365Z
    r1Dek7dr9
    
     r1Dek7dr9
     /envelopes/rJx5RG_Hc/recipients/Skd2Cf_H9
     /envelopes/rJx5RG_Hc/recipients/Skd2Cf_H9/notifications/r1Dek7dr9
     Dokument att signera
     ninaedh@hotmail.com
     2022-04-28T14:04:31.178Z
     d1f43a40-9325-4f0f-a5a9-3f6b6c693a17
     sent
   
    
     /system/service/honcho/notify
   
  
   
    notification.sent
    2022-04-28T14:04:31.413Z
    BkgDg1XOHq
    
     BkgDg1XOHq
     /envelopes/rJx5RG_Hc/recipients/SJeraRGdBq
     /envelopes/rJx5RG_Hc/recipients/SJeraRGdBq/notifications/BkgDg1XOHq
     Dokument att signera
     aod.fredriksson@gmail.com
     2022-04-28T14:04:31.235Z
     937afeec-dcd4-4b21-aa6a-c178b9c9da1b
     sent
   
    
     /system/service/honcho/notify
   
  
   
    notification.sent
    2022-04-28T14:04:31.444Z
    B1-Dx1X_rq
    
     B1-Dx1X_rq
     /envelopes/rJx5RG_Hc/recipients/rklIARGdH9
     /envelopes/rJx5RG_Hc/recipients/rklIARGdH9/notifications/B1-Dx1X_rq
     Dokument att signera
     lubban116@gmail.com
     2022-04-28T14:04:31.256Z
     c7abdec4-9690-474c-b61e-86cd1b28693d
     sent
   
    
     /system/service/honcho/notify
   
  
   
    notification.sent
    2022-04-28T14:04:31.461Z
    SkfDl1QOr5
    
     SkfDl1QOr5
     /envelopes/rJx5RG_Hc/recipients/BJI1kXOHq
     /envelopes/rJx5RG_Hc/recipients/BJI1kXOHq/notifications/SkfDl1QOr5
     Dokument att signera
     thomas@familjenrex.st
     2022-04-28T14:04:31.275Z
     e2dfabc1-0a16-4101-af0c-2468d3d30184
     sent
   
    
     /system/service/honcho/notify
   
  
   
    recipient.envelope.opened
    2022-04-28T14:04:55.157Z
    Skd2Cf_H9
    
     
      Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 15_4_1 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Mobile/15E148
      95.193.41.55
      2022-04-28T14:04:55.108Z
    
     Skd2Cf_H9
     2022-04-28T14:04:55.108Z
     /envelopes/rJx5RG_Hc/recipients/Skd2Cf_H9
     /envelopes/rJx5RG_Hc
   
    
     /envelopes/rJx5RG_Hc/recipients/Skd2Cf_H9
     Kristina
     Ed
     95.193.41.55
   
  
   
    signature.created
    2022-04-28T14:08:11.066Z
    Hk-qRM_r5.191dc5a8-4a78-4de5-8477-65a770e1da0b
    
     Hk-qRM_r5.191dc5a8-4a78-4de5-8477-65a770e1da0b
     /envelopes/rJx5RG_Hc/documents/Hk-qRM_r5/signatures/Hk-qRM_r5.191dc5a8-4a78-4de5-8477-65a770e1da0b
     /envelopes/rJx5RG_Hc/documents/Hk-qRM_r5
     
      /envelopes/rJx5RG_Hc/recipients/Skd2Cf_H9
      KRISTINA
      ED
      1970/12/30
      197012307521
    
     signed
     bankid-se
     KRISTINA
     ED
     1970/12/30
     95.193.41.55
     
      Hk-qRM_r5
      0be54b74-a065-4e16-ae7b-47f66b9c243b
      true
      2022-04-28T14:08:10.416Z
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       /envelopes/rJx5RG_Hc/recipients/Skd2Cf_H9
       KRISTINA
       ED
       ninaedh@hotmail.com
       197012307521
       1970/12/30
       95.193.41.55
     
    
     197012307521
     2022-04-28T14:08:10.416Z
   
    
     /envelopes/rJx5RG_Hc/recipients/Skd2Cf_H9
     KRISTINA
     ED
   
  
   
    recipient.envelope.opened
    2022-04-28T15:16:14.037Z
    BJI1kXOHq
    
     
      Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/101.0.4951.41 Safari/537.36
      24.55.41.173
    
     BJI1kXOHq
     2022-04-28T15:16:14.005Z
     /envelopes/rJx5RG_Hc/recipients/BJI1kXOHq
     /envelopes/rJx5RG_Hc
   
    
     /envelopes/rJx5RG_Hc/recipients/BJI1kXOHq
     Thomas
     Rex
     24.55.41.173
   
  
   
    signature.created
    2022-04-28T15:20:52.001Z
    Hk-qRM_r5.30296b26-297a-42b9-99a0-f986a6161665
    
     Hk-qRM_r5.30296b26-297a-42b9-99a0-f986a6161665
     /envelopes/rJx5RG_Hc/documents/Hk-qRM_r5/signatures/Hk-qRM_r5.30296b26-297a-42b9-99a0-f986a6161665
     /envelopes/rJx5RG_Hc/documents/Hk-qRM_r5
     
      /envelopes/rJx5RG_Hc/recipients/BJI1kXOHq
      Thomas Erik
      Rex
      1972/03/13
      197203137851
    
     signed
     bankid-se
     Thomas Erik
     Rex
     1972/03/13
     24.55.41.173
     
      Hk-qRM_r5
      95fdfea2-c795-4aac-930c-1da8c10b1961
      true
      2022-04-28T15:20:51.373Z
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       /envelopes/rJx5RG_Hc/recipients/BJI1kXOHq
       Thomas Erik
       Rex
       thomas@familjenrex.st
       197203137851
       1972/03/13
       24.55.41.173
     
    
     197203137851
     2022-04-28T15:20:51.373Z
   
    
     /envelopes/rJx5RG_Hc/recipients/BJI1kXOHq
     Thomas Erik
     Rex
   
  
   
    recipient.envelope.opened
    2022-04-28T16:24:19.726Z
    rklIARGdH9
    
     
      Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_6) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/15.3 Safari/605.1.15
      217.209.68.98
      2022-04-28T16:24:19.673Z
    
     rklIARGdH9
     2022-04-28T16:24:19.673Z
     /envelopes/rJx5RG_Hc/recipients/rklIARGdH9
     /envelopes/rJx5RG_Hc
   
    
     /envelopes/rJx5RG_Hc/recipients/rklIARGdH9
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       /envelopes/rJx5RG_Hc/recipients/rklIARGdH9
       Tord Michael
       Ångman
       lubban116@gmail.com
       196612087871
       1966/12/08
       217.209.68.98
     
    
     196612087871
     2022-04-28T16:25:13.248Z
   
    
     /envelopes/rJx5RG_Hc/recipients/rklIARGdH9
     Tord Michael
     Ångman
   
  
   
    recipient.envelope.opened
    2022-04-29T09:22:26.396Z
    SJeraRGdBq
    
     
      Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/100.0.4896.127 Safari/537.36 Edg/100.0.1185.50
      194.17.5.2
      2022-04-29T09:22:26.375Z
    
     SJeraRGdBq
     2022-04-29T09:22:26.375Z
     /envelopes/rJx5RG_Hc/recipients/SJeraRGdBq
     /envelopes/rJx5RG_Hc
   
    
     /envelopes/rJx5RG_Hc/recipients/SJeraRGdBq
     Anders
     Fredriksson
     194.17.5.2
   
  
   
    signature.created
    2022-04-29T09:23:20.793Z
    Hk-qRM_r5.d9f4ba3a-4c5f-4ce2-8e88-8d68ac97952f
    
     Hk-qRM_r5.d9f4ba3a-4c5f-4ce2-8e88-8d68ac97952f
     /envelopes/rJx5RG_Hc/documents/Hk-qRM_r5/signatures/Hk-qRM_r5.d9f4ba3a-4c5f-4ce2-8e88-8d68ac97952f
     /envelopes/rJx5RG_Hc/documents/Hk-qRM_r5
     
      /envelopes/rJx5RG_Hc/recipients/SJeraRGdBq
      ANDERS
      FREDRIKSSON
      1954/07/10
      195407105971
    
     signed
     bankid-se
     ANDERS
     FREDRIKSSON
     1954/07/10
     194.17.5.2
     
      Hk-qRM_r5
      ef4de8e9-6d01-4859-9a5c-df1452be8fd8
      true
      2022-04-29T09:23:20.135Z
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