
Protokoll från årsmöte för Heimdal-Skogsbackens vägsamfällighet 29/8 2004 

 

Deltagare:  

 Jan Hörman, Rolf &, Christina Elsrud, Christer Pettersson, Lars-Inge Carlsson, Åsa Roos, Bengt 
Karlsson, Robert Nilsson, Lars-Åke Steenberg, Kurt Fredriksson, Lars Henriksson, Bent Ryder-
Jensen, Niklas & Annika Westman, Stefan Schönhult, KG Larsson, Rune Axelsson, GunBritt 
Gustavsson, Stefan Evensen, Anderas Hugosson, Anders Larsson, Lilja Gustavsson, Tage & 
UllaStina Frykbäck, Carin Andersson, Robert Johansson, Henrik Norberg, Örhn, Matiason. 

1. Mötets öppnande. 

Ordförande hälsade samtliga närvarande välkomna och uttryckte sin glädje över uppslutningen. 

2. Mötets behöriga utlysande 

Mötet fann att mötets utlysande var gjord inom fastställd tid, genom anslag på anslagstavlor och 
informations tavlor. 

3. Val av ordförande för mötet 

Som ordförande för mötet valdes enhälligt sittande , Jan Hörman. 

4. Val av sekreterare 

Som sekreterare valdes vice sekreterare Stefan Schönhult. 

5. Val av justeringsmän 

Till justeringsmän valdes KG Larsson samt Christer Pettersson. 

6. Val av rösträknare. 

Till Justeringsmän valdes KG Larsson samt Christer Pettersson , tillika justeringsmän. 

7. Godkännande av dagordning. 

Mötet biföll dagordningen enhälligt. 

8. Styrelsens verksamhets berättelse. 

Till att börja med redogjorde Rolf Elsrud för samfällighetens ekonomi. 

Enligt  bilaga 1. 

Att notera är kostnaden för vägunderhållet under den gånga vintern blev dyrt. Plogning , salt, skyltar 
odyl på grund av snön. 

På grund av missförstånd mellan styrelse ledarmoter fanns inte någon ned skriven 
verksamhetsberättelse. Styrelsen fick i uppdrag att ta fram en skriven verksamhetsberättelse på nästa 
styrelsemöte. 

Lars Henriksson redogjorde muntligen för verksamheten under det gågna året. 



De stora punkterna har varit  

1. Förhandlingar med Lundbergs och VA Projekteringen ang Brunsoppsvägen, Björksoppsvägen 
väggränser samt justering av vägarna framför allt inför kommande arbeten på ”nya området”. 

Diskussioner har förts hurvida Bläcksvampsvägen skall iordningställas med dike samt avrinning. 

Diskussionerna ang vägens bredd , var och hur dike skall finnas samt hur avrinning löses är en viktig 
fråga , för att undvika att det uppstår samma problematik igen med ”översvämmade” vägar. 

Cykelväg mellan Brunsoppsvägen och Bläcksvampsvägen skall snyggas till 

2. Frågan ang belysning vid busshålplats samt längs cykelväg in mot stan togs upp, ännu så länge finns 
inget konkret resultat men kontakt med kommunen har tagis bla med Jonas Karlsson.   

9. Revisor berättelse. 

Revisorn föredrog revisorberättelsen och konstaterade att räkenskaperna är granskade och med beröm 
godkänt, föreslog ansvarsfrihet för styrelsen. 

10. Ansvarsfrihet för styrelsen. 

   Mötet beviljar enhälligt ansvarsfrihet för styrelsen. 

11. Val av : 

 a: ordförande för en tid av 1 år 

  Som ordförande valde mötet enhälligt Jan Hörman på 1år 

 b: kassör för en tid av 2 år 

  Till Kassör valdes Rolf Elsrud enhälligt av mötet på 2 år 

 c: vice sekreterare för en tid av 2 år 

  Till vice sekreterare valdes Stefan Schönhult på 2 år 

 d: två suppleanter för en tid av 1 år 

  Till Supleanter valdes Åsa Roos samt Andreas Hugosson på 1 år 

 e: två revisorer för en tid av 1 år 

  Till revisor valdes Willy Svensson samt Bengt Karlsson på 1 år 

 f: två revisor supleanter för en tid av 1 år 

  Som revisor supleanter valdes Bent Ryder-Jensen samt Robert Nilsson på 1 år 

 g: vägfogde samt bisittare för en tid av 1 år 

  Till vägfogde valdes Lars-Inge Karlsson samt bisittare Lars Henriksson på 1 år 

  h: två valberedare för en tid av 1 år 

   Till Valberedare valdes Ulf Andersson samt Kenneth Johannesson på 1 år 

 



12. Fastställande av Årsavgift 

 Mötet beslutade att årsavgiften skall förbli på samma nivå som innevarande år 

13. Övriga frågor 

 Rolf Elsrud avlägger en översiktlig rapport över vägekonomin samt  budgetförslag enligt     bilaga2

Ett antal frågetecken framfördes angående Champinjonvägen/ Kantarellvägen: 
 1. Problematik med tunt bärlager , enligt provgrävningar är bärlagret exakt rätt tjocklek.
 2. Fråga angående farthinder, alternativet ”blomlådor” som på Björksoppsvägen konstateras vara ett 
bra alternativ.Kostnader samt alternativ undersöks. 

 3. Fastighetsägarna på ”blindtarmen” på Champinjonvägen undrade om den vägdelen ingår i 
vägföreningen. Så är dock inte fallet utan den tillhör fastigheten vid infarten. Det bör därför finnas ett 
servitut til förmån för innanförliggande fastighet. Fastighetsägaren uppmanas ta kontakt med 
fastighetsregistret angående frågan, så att vidare diskussioner om återställande av denna till rätt skick 
kan föras. 
Återställandet av denna vägdel åvilar VA-samfälligheten i Skogsbacken. 

4. Det är i dag problem med avrinning samt bärlager.Vägarna är fortfarande under Skogsbackens VA-
sammfällighets försorg, Lars Henriksson ställer fråga när vägarna skall överlämnas till samfälligheten. 
Frågan angående när det är aktuellt att samfällighetens ombildande samt när vägarna skall överlämnas 
till denna tas upp , men kostateras att vägarna skall vara återställda efter alla arbeten samt i gott skick 
innan så sker. 

Den tidigare problematiken med Murkelvägen är i stort sett ur världen, trumma är nedlagt och ”fin 
justering” återstår. 

Utfart från Björksoppsvägen samt Bläcksvampsvägen är skymd av ”vildvuxna” träd vars grenar hänger 
ned och skymmer sikten vid utfart. Berörda fastighetsägare uppmanas att justera detta. Vissa träd tillhör 
vägverket skall ”ansas” / fällas. 

Problematik med tunga transporter samt för hög hastighet påpekas Förslaget är att vid beställning av 
tung transport skall hastighets begränsningarna påtalas för åkaren. 

Förslag på helgfrid uppkommer men konstateras att det är orimligt, däremot skall sunt förnuft råda vid 
arbete med bullrande maskiner. 

Styrelsen föreslår Vägarbetsdag den 2/10, samling vid Heimdal kl 10:00  beslutas enhälligt av 
mötet. 

Samtidigt påpekas att fastighetsägarna får gärna sköta vägen även då det ej är vägarbetsdag. 

Jämna till hålor, rensa diken för att förebygga och hålla ned årsaviften. 

Ordförande förklarar mötet avsultat. 

 

_____________________________  _____________________________ 

Jan Hörman Ordförande   Stefan Schönhult sekreterare 

 

_____________________________  _____________________________ 

KG Larsson Justeringsman   Christer Pettersson Justeringsman 



Bilaga1

Örebro 2004-08-23

Heimdal-Skogsbackens Vägsamfällighet

Kassarapport för verksamhetsåret 2003-2004

Inkomster 2004  2003

Ingående Saldo Postgirot 39 406,63 33 471,33
Kontantkassa 1 079,00 1 363,00

Inbetalt av Fastighetsägarna 27 018,00 27 393,00
Vägbidrag 3 525,001 0,002

Ränta        13,22                  25,30
Summa 71 041.85 62 253,23

Utgifter

Vägunderhåll 43 178,003 19 128,00
Försäkring, postgiroavg, mm 1 947,00 2 639,00
Utgående Saldo Postgirot 24 970,35 39 406,63

Kontantkassa      946,50             1 079,00
Summa 71 041.85 62 253,23

Kassör
Rolf Elsrud

                                                          
1 Kommunalt vägbidrag för 2003. Vägbidrag för 2004 ansöks i september.
2 Vägbidraget för 2003 var ansökt men inte utbetalt av Örebro kommun vid bokslutet.
3 Plogning: 28 876,00. Sand: 5 371,00. Vägskyltar, väghinder, vägsalt, reflexer: 8 931,00.



Bilaga2

Heimdal-Skogsbacken vägsamfällighet

Kassörens rapport 2004-08-23
Ekonomisk ställning framgår av kassarapporten.

Vi har 126 fastigheter i samfälligheten.
Av dessa är 94 fast boende

21 sommarstugor
11 obebyggda tomter

Medlemmar där vi idag (2004-08-23) har krav kvar för 2003:
Adress Fastighet Avgift Namn
Bläcksvampsvägen 17 13:278 657.00 Christer Anger
Fårtickevägen 15 13:244 25.00 Åke Johansson
Murkelvägen 11 13:222 25.00 Åke Johansson
Summa 707.00

13:278 resterar med två årsavgifter
13:244 och 13:222 resterar med dröjsmålsavgiften.

Kommunalt vägbidrag erhölls 2003-12-12 med 3,525:-. Enligt
Vägverket kommer vi inte i fråga för statligt bidrag.
Ansökan om kommunalt vägbidrag skall skickas in i september 2004.

Budgetförslag verksamhetsåret 2004-2005

Vägavgifter 51,200 46,000
Vägbidrag                                 3,500                       3,000
Summa intäkter 54,700 49,000

Snöröjning 40,000 22,000
Reserv väghållning 7,200 19,000
Väggrus, skyltar etc 5,000 5,000
Försäkring, porto, årsmöte       2,500                       3,000
Summa utgifter 54,700 49,000


	De stora punkterna har varit

