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Klacknäsets vägförening 
 

Organisationsnummer: 717904–3463  
 

Styrelsens verksamhetsberättelse för 2021 
 

Föreningens ändamål  

Förvaltning av samfälligheten Björnö GA:1 och föreningens tillgångar enligt beslutad förrättning. 
 

Om föreningen  

Föreningen består av 503 fastigheter varav 7 obebyggda. 

Andelstalen ger att bebyggd fastighet erhåller andelstal 1 och obebyggd fastighet erhåller 

andelstal 0,25. 
 

Årsavgiften 2021 var 1000 kronor för hel andel i samfälligheten samt 250 kr för andelstal 0,25. 

Statsbidrag uppgick till: 33 131 kronor. 

Mer detaljerad ekonomiinformation finns i balans- och resultaträkning. 

 
Styrelsen för Klacknäsets vägförenings har under året haft följande sammansättning:  
 
Ledamöter (mandattid 2 år): 
Fredrik Persson, Mellansvängen, omval på två (2) år till år 2023  
Bo Johansson, Krokholmsvägen, vald på två (2) år till år 2022 (Kassör) 
Nils Hellström, Malmvägen, vald på två (2) år till år 2022 (Sekreterare) 
Andreas Eriksson, Högholmsvägen, vald på två (2) år till år 2022 (Belysningsansvarig) 
Göran Dahlstrand, Mellansvängen, omval på två (2) år till år 2023 
 
Ordförande (mandattid 1 år): 
Fredrik Persson, omval på ett (1) år till år 2022 
 
Suppleanter (mandattid 1 år): 
Hannu Alhonen, Rögrundsvägen, omval på ett (1) år till år 2022 
Steinar Thon, Slingerstigen, omval på ett (1) år till år 2022 
 
Revisorer (mandattid 1 år): 
Inger Cederblad, Krokholmsvägen, omval på ett (1) år till år 2022 
Henrik Atmer, Högholmsvägen, omval på ett (1) år till år 2022 
 
Revisorssuppleant (mandattid 1 år): 
Ronnie Mårtensson, Krokholmsvägen, omval på ett (1) år till år 2022 
 
Valberedning: 
Saknas. 
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Väsentliga händelser under 2021   

 

Ordinarie årsmöte avhölls den 24 mars 2021 

Styrelsen har haft 7 protokollförda sammanträden och ett antal samråd och underhandskontakter. 

 

 
Vägar: 
 
Lappning och lagning av akuta vägskador har utförts. 
 
Viss kantbeskärning och dikning har utförts 
 
Siktröjning genomfördes i hela området 
 
Inventering och besiktning av vägområdet i hela området har utförts och dokumenterats. 
 
Nya avtal gällande vinterunderhåll har upprättats med Teus AB och B Westman Service.  

 

Kostnaden för vinterunderhållet (plogning och halkbekämpning) januari till och med dec 2021 

uppgick till 131 850 kr. Budgeterat 140 000 kronor. 
 

 

Belysning:  

Byte av två trasiga armaturer.  

 
 
 

Styrelsens ekonomiska förvaltning under 2021 framgår av bilagda resultat och 

balansräkning. 

Dispositionsförslag  
 

Vägföreningen visar för verksamhetsåret 2021 ett resultat om 76 355 kronor. Styrelsen föreslår 

årsstämman att besluta enligt följande (kr): 

 

 
Balanserat resultat  256 017  

Avsatt till förnyelsefond   190 430  

Årets resultat    76 355  

Avsättes till förnyelsefond enl. stadgar -  25 000  

Balanseras i ny räkning 502 782  
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Klacknäsets vägförening 3(8)

717904-3463

RESULTATRÄKNING 1

2021-01-01 2020-01-01

2021-12-31 2020-12-31

Rörelseintäkter, lagerförändringar m.m.

Medlemsavgifter 500 250 499 251

Statliga bidrag 33 131 30 601

Övriga rörelseintäkter 29 056 20 902

Summa rörelseintäkter, lagerförändringar m.m. 562 437 550 754

Rörelsekostnader

Drifts- och förvaltningskostnader 2 -414 390 -393 560

Personalkostnader 3 -71 712 -75 188

Summa rörelsekostnader -486 102 -468 748

Rörelseresultat 76 335 82 006

Finansiella poster

Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter – 147

Summa finansiella poster – 147

Resultat före skatt 76 335 82 153

Årets resultat 76 335 82 153
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Klacknäsets vägförening 4(8)

717904-3463

BALANSRÄKNING 1

2021-12-31 2020-12-31

TILLGÅNGAR

Omsättningstillgångar

Kortfristiga fordringar

Kundfordringar 1 000 4 000

Övriga fordringar 1 214 531

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 4 33 131 32 005

Summa kortfristiga fordringar 35 345 36 536

Kassa och bank

Kassa och bank 572 520 493 915

Summa kassa och bank 572 520 493 915

Summa omsättningstillgångar 607 865 530 451

SUMMA TILLGÅNGAR 607 865 530 451
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Klacknäsets vägförening 6(8)

717904-3463

KASSAFLÖDESANALYS 1

2021-01-01 2020-01-01

2021-12-31 2020-12-31

Den löpande verksamheten

Rörelseresultat 76 335 82 006

Erhållen ränta – 147

Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar

av rörelsekapital 76 335 82 153

Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital

- Ökning(–)/Minskning(+) av varulager 1 190 –

- Ökning(–)/Minskning(+) av kortfristiga fordringar 1 080 6 707

- Ökning(+)/Minskning(–) av kortfristiga skulder – -199 865

Kassaflöde från den löpande verksamheten 78 605 -111 005

Årets kassaflöde 78 605 -111 005

Likvida medel vid årets början 493 915 604 920

Likvida medel vid årets slut 572 520 493 915
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Klacknäsets vägförening 5(8)

717904-3463

2021-12-31 2020-12-31

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital

Förnyelsefond 195 430 170 430

Balanserat resultat 256 017 198 864

Årets resultat 76 335 82 153

Eget kapital vid räkenskapsårets slut 527 782 451 447

Kortfristiga skulder

Leverantörsskulder 24 805 36 293

Övriga skulder 29 988 30 411

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 5 25 290 12 300

Summa kortfristiga skulder 80 083 79 004

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 607 865 530 451
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Klacknäsets vägförening 7(8)

717904-3463

NOTER

Not 1 Redovisningsprinciper

Enligt BFNAR 2016:10

Årsredovisningen har upprättats enligt årsredovisningslagen och BFNAR 2016:10 Årsredovisning i mindre för mindre

företag.

Not 2 Drifts- och förvaltningskostnader 2021 2020

Elförbrukning 32 144 27 023

Underhåll anslagstavlor – 17 171

Underhåll vägbelysning 10 534 26 962

Underhåll vägar 10 232 130 753

Underhåll vägskyltar – 57 076

Underhåll sandlådor – 12 750

Underhåll grönytor 79 669 6 674

Sandning vid vinterunderhåll 61 250 15 050

Snöplogning 70 600 9 375

Sopning vägar 56 438 17 000

Ekonomisk förvaltning 33 217 31 783

Utskick till medlemmar 23 078 26 889

Administrativa kostnader 21 592 15 188

Ersättning till revisor 6 881 -4 922

Medlemsregister 6 875 4 188

Lokalhyra – 600

Datakommunikation 1 880 –

Summa 414 390 393 560

Not 3 Personalkostnader 2021 2020

Löner 56 965 70 770

Arbetsgivaravgifter 13 031 9 157

Särskild löneskatt 1 716 3 041

Återförda arbetsgivaravgifter – -7 780

Summa 71 712 75 188

Not 4 Upplupna intäkteter 2021-12-31 2020-12-31

Statligt väg bidrag 33 131 30 601

Skatteverket , tillgodo – 1 404

Summa 33 131 32 005
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Klacknäsets vägförening

717904-3463

2021-12-31 2020-12-31

1 990 –

23 300 12 300

25 290 12 300

Fredrik Persson Andreas Eriksson 

Styrelse ordförande

Bo Johansson 

Göran Dahlstrand 

Nils Hellström

Not  5  Upplupna kostnader

Arvode till valberedning 2091 

Förskottsbetalda avgifter

Summa

UNDERSKRIFTER

Ingarö  den
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REVISIONSBERÅTTELSE

Titl föreningssttimman i Nackndsets
Vögförening 2022 (org nr 717904-346j)

Rapport om årsredovisningen

Yi har reviderat årsredovisningen för Klackaasets Vägforemng
räkenskapsåret 1 januari -3 1 december 202 1 .

Styrelsens ansvar fiir årsredovisningen

Det är styrelsen som har ansvaret for att upprätta en
årsreCovisning som ger en rättvisande bild enligt
arsredor,"isningslagen och för den intema kontroll som ssrelsen
bedömer ii, nödvändig för att upprätta en årsredodsning som
inte imehå11er vasentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på
oegentiigheter eller på fel.

Reyisorernas ansyar

Vårt ansvar är att uttaia oss om årsredovisningen på gnrndvai av
vår revision- Vi har utfort revisionen enligt god revisionssed i
Sverige, Det innebiir att vi planerar och utför revisionen för att
uppnå rimlig säkerhet i att årsredovisningen inte innehåIler
felaLligheter.

En revision irurefattar att genom olika åtgärder inhämta
revisionsbevis om belopp och arman information i
årsredovisningen. Revisom väljer vilka åtgärder som skall
utforas, bland annat genom att bedöma riskema for väsentliga
felaktigheter i årsredovisningen, vare sig de bercr på
oegentligheter elier på fel. Yid denna risk- bedörming beaktar
revisom de delar av den intema kontrollen, som är relevanta för
hur föreningen uppHttar årsredovisningen för att ge en
rättvisande bild i syfte att utforma graaskningsåtgärder som år
ändamålsenIiga med hänsyn ti1l omständighetema, men inte i
syfte att göra ett uttalande om effektiviteten i foreningens intema
konkoll. En revision imefattar också en utvärdering av ända-
målsenligheten i de redovisningsprinciper, som har använts och
av rimligheten i styrelsens uppskatfringar i redovisningan,
liksom en utvärdering av den overgripande presentationen i
årsredovisningen.

Vi anser att de revisionsbevis vi har inhamtat ar tillrackliga och
ändamålsenliga som grund för våra uflalanden

Uttalande

Enligt var uppfattning har arsredovisningen upprättats i enlighet
med årsredovisniagslagen och ger en i alla väsentliga avseende
rättvisande bild av föreningens finansiella stiillning per den 3 1

december 2020 och ar. dess furansiella resultat for året enligt
årsredovisniagslagen. Förvaltningsberättelsen ar förenlig mod
årsredovisningens ö.lriga delar.

Vi tillstlrker dårfOr att föreniogssttrxnan fastst?iller
resultaträkningen och balansräkningen för föreningen.

Rapport om andra krav enligt lagar och andra frirfattningar

Utöver vår revision av arsredovisningen har r,r även reviderat
förslaget till dispositioner betuaffande foreningens vjnst eller
ft)rlust samt s§relsens tbrvaltning för Klacknäsets Vagforemng
avseende räkenskapsaret.

§§relsens ansvar

Det är styrelsen som har ansvaret for lorslaget tiI1 dispositioner
betråtTaade forenings vinst e11er föriust, och det ä ssrelen, som
har ansvaret for forvaitningen enligt lagen tm samftlligheter

Revisoretnas ansvar

Vårt aasvar är att med rimlig szikerhet uttala oss om forslaget till
dispositioner beträffande föreningens viast eiler forlust och om
forvaltningen på grundval av vår revision. Vi har utfört
revisionen enligt god revisionssed i Sverige.

Som underlag för vårt uttalande om slyrelsens lorslag tiil
dispositioner beträffands föreningens viast eiier förlust har vi
granskat om forslaget ar forenligt med lagen om samfälligheter.
Som underlag for vårt uttalande om ansvarslrihet har vi utöver
var revision av arsredovisningen granskat väsentliga beslut.
åtgarder och forhållanden i foreniagen för att kunna bedöma om
någon styrelseledamot är ersättningss§ldig mot föreningen. Vi
har även granskat om någon styelseledamot på aft1at sätt har
handlat i strid med lagen om ekonomiska föreningar,
arsredovisningsiagen e1ler tbreningens stadgar.

Vi anser att de revisionsbevis vi har inhamtat ar tillräckiiga ooh
ändamålsenliga som gnrnd för våra uttalanden.

Uttalande

Vi tiilstyrker att föreningssttlmman disponerar årets resultat
enligt ftrslaget i forvaltningsberättelsen och beviljar
ledamöter ansvars frihet for

zozz'-Pl"a./

&u-,t-Jtr,
ederblad Yestlund HerikAtmer
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Förslag från Styrelsen till Stämman 2022 
 
 

Avgiftshöjning 
 
 

Enligt stämmobeslut 2017 antogs en långsiktig underhållsplan för 20 år framåt i 
tiden. Kostnaderna för underhållet över 20 år beräknades då till 2 315 000 kr 
(utan hänsyn till prisuppräkningar).   
 
Höjning av medlemsavgiften för underhållet har inte genomförts från och med 
år 2017 och tidigare styrelser har heller inte föreslagit någon avgiftshöjning. 
Idag beräknas kostanden för bara toppbeläggningen till ca 3 700 000 kr.  
 
Förberedelsearbetena som ingår i underhållsplanen bedömer styrelsen i 
dagsläget att föreningen klarar med nuvarande medel. För att föreningen om 
ca 15 år ska kunna genomföra den beslutade underhållsplanen för 
toppbeläggningen krävs idag ett ökat tillskott om 250 000 kr per år. Styrelsen 
föreslår därmed en avgiftshöjning om 500 kr per medlemmar och år. 
 
 
 
Bilaga: 
 
Besiktningsutlåtande 2016 
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Motion 1, angående Förbättra gatubelysningen i vårt område Björnömalmen 
 
 
Det har kommit till vår uppmärksamhet på promenader i området att gatubelysningen inte är 
tillräckligt bra på flera platser i vårt område. Det känns inte tryggt att gå på våra gator när mörkret 
fallit. Varken för oss eller våra barn som går till och från busshållplatsen på morgonen och 
eftermiddagen för att komma till skolan. Framförallt på vintern är det beckmörkt dessa tider. 
 
Det finns ett fåtal gator där belysningen är tillräckligt bra. Ett exempel är Malmvägen. Där sitter 
gatlamporna ungefär med 80 meters mellanrum. Inga mörka partier finns. 
Andra gator, som till exempel Krokholmsvägen, där finns det gatlampor med säkert 160 meters 
mellanrum. Det skapar mörka delar där man som gående har svårt att se och svårt att bli sedd. 
Speciellt på sträckan mellan Krokholmsvägen 27 och 29. 
 
Förslag: 
För att öka tryggheten och skapa bättre säkerhet för de gående föreslår jag att vägföreningen 
förbättrar gatubelysningen i området genom att öka antal gatlampor.  
 
Med vänlig hälsning 
Ofelia Jurrius och Peter Cederblad 
Björnö 1:496 
 
 
Styrelsens svar: 
 
KVägF har inte generellt ansvar för områdets gatubelysning. De armaturer som sätts upp är enskilda 
förslag där samtliga berörda grannar tillfrågats och är överens. Stämman rekommenderas avslag. 
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Motion 2 angående Förbättra gatubelysningen i vårt område Björnömalmen, del 2. 
 
 
Detta är ett tillägg eller ytterligare en motion i samma ärende som det vi skickade nyss.  
 
Kl 07.40 släcks gatubelysningen på morgnarna på ett antal gator i området. Så är fallet på 
Krokholmsvägen. (På Österleden släcks belysningen senare). Då är våra, och andras barn fortfarande 
på väg till busshållplatserna, tex Stora Sand och Björnögård. Vintertid när lamporna slocknar blir det 
mörkt. Det är otryggt och farligt. 
 
Förslag: 
För att öka tryggheten och skapa bättre säkerhet för de gående föreslår vi att tiderna för släckning av 
lamporna utökas till minst kvart över åtta på morgnarna, i alla fall vintertid. 
 
Med vänlig hälsning 
Ofelia Jurrius och Peter Cederblad 
Björnö 1:496 
 
 
 
Styrelsens svar: 
 
Vägföreningen konstaterar att behovet finns och tiderna kommer att justeras efter möjligheterna. 
Eftersom alla lampor inte är samordnade behöver Vägföreningen veta exakt vilka lampor som 
behöver justeras och hur, och de berörda kommer att kontaktas. 
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Motion 3  

 

För att avrinning från vägbanan ska fungera och vatten ska rinna undan föreslås stämman besluta 
- att styrelsen tar fram och genomför en plan för att återställa diken längs vägarna 
- att fullstora träd inom vägområdet tas bort permanent. 
(Gäller ej träd på enskilda fastigheter.) 

För att trafiksäkerheten i område ska öka föreslås stämman besluta 
- att den inte längre planskilda 'utfarten' från Mellansvängen mot Klacknäsvägen återställs med ett 
dike. 
(Gäller även andra liknande 'utfarter' om de finns.) 
- att styrelsen verkar för att fastighetsägare ser till att hålla efter så att inte växtlighet från egen 
fastighet sträcker sig ut i vägområdet eller hindrar sikt. 
(Gäller i synnerhet Slingerstigen där fastigheter i princip når hela vägen fram till asfaltkanten.) 

För att minska okänslig dikesröjning längs vägarna inom vägområdet förestås stämman besluta 
- att kunniga anlitas för uppdraget 
- att samråd sker när det som ska röjas växer från fastighet utanför vägområdet. 

För att få en mer likformig hantering inom vägföreningens område föreslås stämman besluta 
- att styrelsen ska verka för att de ytor likt vändplaner/p-platser vid Grönövägen, Drakövägen och 
Slingerstigen som ligger på Björnö MSV:s mark ska ingå i det område föreningen är satt att sköta. 
(Gäller ej p-platser som ligger längs Slingerstigen på Granens samfällighets mark.) 

Ingarö 2022-01-31 

Kjell de Meijere 
Björnö 1:419 

 
Styrelsens svar: 
 

• Allmän dikning utförs inte, endast efter behov. Styrelsen föreslår att motionen avslås. 

• Stigen Mellansvängen mot Klacknäsvägen är MSVs område och diskussion om eventuell 
dikning kommer att tas upp med MSV. Styrelsen föreslår att motionen avslås. 

• Siktröjning inom Granens vägområde är problematisk eftersom diken saknas. Vägföreningen 
anser att problemet kan lösas inom Granens samfällighet och föreslår att motionen avslås. 

• Kunnig personal anlitas för dikes- och siktröjning, men de är inte arborister. Samråd sker vid 
röjning, eftersom Vägföreningen regelbundet anmäler när siktröjning kommer att ske och 
uppmanar till kontakt vid tveksamheter. Styrelsen föreslår att motionen avslås. 

• Styrelsen har svårt att förstå vilka områden det gäller. De nämnda områdena tycks redan 
ingå i Vägföreningens arbetsområde och skötsel har utförts sedan lång tid tillbaka. 

Styrelsen anser därmed motionen besvarad och föreslår att den avslås i sin helhet.  
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Motion 4 angående farthinder. 
 
Fördelningen av farthinder, så kallade vägbulor, tycks sakna någon genomtänkt strategi på omrädet. 
Extra tydligt blir det om man färdas Malmvägen från Idalen mot Österleden. Det finns väldigt många i 
början för att sedan glesas ut.  
 
När området byggdes skapades en genomfart kallad Genvägen. En tydligt indikering på hur de kloka 
människor som skapade området tänkte. Idag har vägen tvingats byta namn till Grisselkobbsvägen 
och det första man möts av ett farthinder. Det första farthinder då man färdas mot Österleden finner 
man mellan Stora Gränd och Tallholmsvägen.  
 
Jag föreslår därför att ett farthinder anläggs vid Malmvägen 15/17 och därefter på samma avstånd 
som resten av Malmvägen som beskrivits ovan ända till Österleden. Detta skall ske under andra 
kvartalet 2022 
 
 
Mats Hanqvist 
Björnö 1:177 
 
 
Styrelsens svar: 
 
Vägbulor har anlagts efter motioner från enskilda och närmast berörda tomtägare. Någon generell 
plan finns inte och ligger inte inom Vägföreningens ansvarsområde. 
 
 
 
  

16/20 



 
 
 
Motion 5 angående belysning på Krokholmsvägen 
 
 
Vi önskar att belysningen på Krokholmsvägen mot Brunskärsvägen förbättras 
(utanför Krokholmsvägen 26 och 27). Strax efter vår infarterna till dessa adresser gör vägen en kurva 
som givetvis försämrar sikten vid in- och utfarten. I det aktuella området bor det dessutom flera 
nyinflyttade permanentboende, varav flera familjer med små barn. Det mynnar också ut en relativt 
välanvänd skogsstig precis i kurvan där det är som mörkast.  
 
Vi anser att belysningen i första hand bör göras genom att en lampa installeras i den befintliga 
elstolpen efter in- och utfarten till våra fastigheter (mellan nummer 26 och 28) eller att lampan sätts 
upp i elstolpen vid den nämnda kurvan efter nummer 28, mot Brunskärsvägen. 
 
Ingarö den 23 januari 2022 
 
 
Karin Rosenquist-Schager & Ross Schager, Krokholmsvägen 27 A 
Erik & Carina Larsson-Hytte, Krokholmsvägen 27B 
Jennie Björstad och Jonas Westbom, Krokholmsvägen 23 
Kenneth och Inger Odemyr, Krokholmsvägen 26 
 
 
 
 
 
Styrelsens svar: 
 
Eftersom alla fastigheter verkar ställa sig bakom motionen föreslår Styrelsen bifall och kommer då att 
uppta närmare diskussion med samtliga berörda. 
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Verksamhetsplan Klacknäsets vägförening 2022 

 

 

Vägunderhåll:  

Fortsätta med åtgärder av underliggande problem som rötter, stenar.  

Årlig vägsyn kommer att utföras. 

 

Belysning: 

Fortsätta arbetet med att undersöka vidare om solcellsdrivna belysningspunkter. 

 

Brevlådeställ och anslagstavlor: 

Arbetet är till sin helhet färdigställt på Malmen. Arbetet med kvarvarande fortsätter. 

 

Dikesklippning: 

 

Dikena kommer att klippas tidigast 15/7 i enlighet med rekommendationerna för att värna 

växt- och djurliv. 
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Klacknäsets Vägförening  
Org.nr. 717904-3463 

Budget 
2022 

Bokslut 
2021 

Budget 
2021 

RÖRELSEINTÄKTER       

3900 Medlemsavgifter 500 250 500 250 499 500 

3985 Statliga bidrag 33 000 33 131 30 600 

3990 Övriga intäkter 18 000 29 056 0 

Summa rörelseintäkter 551 250 562 437 530 100 

RÖRELSEKOSTNADER       

Driftskostnader       

5121 Elförbrukning -32 000 -32 144 -27 000 

5151 Underhåll anslagstavlor (Ink. Brevlådeställ) -5 000 0 -5 000 

5152 Underhåll vägskyltar -5 000 0 -5 000 

5153 Underhåll vägbelysning -20 000 -10 534 -20 000 

5154 Underhåll sandlådor -7 000 0 -10 000 

5155 Underhåll vägar -85 000 -10 232 -40 000 

5156 Underhåll grönytor -30 000 -79 669 -65 000 

5166 Sandning vid vinterunderhåll -60 000 -61 250 -60 000 

5167 Snöplogning -80 000 -70 600 -80 000 

5168 Sopning av vägar -35 000 -56 438 -25 000 

5193 Ekonomisk förvaltning -32 000 -33 217 -30 000 

Summa driftskostnader -391 000 -354 084 -367 000 

Övriga förvaltningskostnader       

6110 Utskick för medlem-stämma o enkäter -23 000 -23 078 -20 000 

6230 Datakommunikation -1 500 -1 880 0 

6250 Allmänna administrativa kostnader -15 000 -21 592 -15 000 

6410 Arvoden styrelse och valberedning -53 440 -52 665 -52 665 

6420 Ersättning till revisor -6 800 -6 881 -5 084 

6430 Medlemsregister -6 900 -6 875 -4 000 

Summa övriga förvaltningskostnader -106 640 -112 971 -96 749 

Summa drift- och förvaltningsomkostnader -497 640 -467 055 -463 749 

Utgifter för personal       

7010 Löner -4 000 -4 300 -20 000 

7510 Arbetsgivaravgifter -17 000 -13 031 -21 101 

7530 Särskild löneskatt 0 -1 716 0 

Summa utgifter för personal -21 000 -19 047 -41 101 

8310 Ränteintäkter 0 0   

Summa ränteintäkter 0 0 0 

Årets resultat före avsättningar 32 610 76 335 25 250 

Avsättning förnyelsefond -25 000 -25 000 -25 000 

Årets resultat efter avsättningar 7 610 51 335 250 

Förhöjd årsavgift 500 kr under förutsättning att 
stämman godkänner avgiftshöjningen 250 000 0 0 

Åretsresultat 257 610 51 355 250 
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Klacknäsets Vägförening 

 

Styrelsens förslag till ledamöter 2022 - 2023 

 

Ledamöter (mandattid 2 år): 

Fredrik Persson, Mellansvängen, vald på två (2) år till år 2023 

Göran Dahlstrand, Mellansvängen, vald på två (2) år till år 2023 

Nils Hellström, Malmvägen, omval på två (2) år till år 2024 (sekreterare) 

Andreas Eriksson, Högholmsvägen, omval på två (2) år till år 2024 (belysningsansvarig) 

Bo Johansson, Krokholmsvägen, omval på två (2) år till år 2024 (kassör) 

 

Ordförande (mandattid 1 år): 

Fredrik Persson, omval på ett (1) år till år 2023 

 

Suppleanter (mandattid 1 år): 

Hannu Alhonen, Rögrundsvägen, omval på ett (1) år till år 2023 

Steinar Thon, Slingerstigen, omval på ett (1) år till år 2023 

 

Revisorer (mandattid 1 år): 

Inger Cederblad, Krokholmsvägen, omval på ett (1) år till år 2023 

Henrik Atmer, Högholmsvägen, omval på ett (1) år till år 2023 

 

Revisorssuppleant (mandattid 1 år): 

Ronnie Mårtensson, Krokholmsvägen, omval på ett (1) år till år 2023 

 

Valberedning: Saknas. 
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