






Verksamhetsberättelse för 2015 års aktiviteter i
Hällbybrunns vägförening 

Detta är den elfte årsstämman för Hällbybrunns vägförening.  

Arbetet med att överföra huvudmannaskapet från enskilt till kommunalt för de vägar som i dag 
förvaltas av Hällbybrunns vägförening har under det gångna året gått från långsamt och dåligt till 
mer eller mindre tvärstopp. Så som läget är i dag vet vi i styrelsen inte när ett övertagande kan ske 
och till vilken kostnad för medlemmarna. Vi har gått så långt att vi kallat till ett möte med de 
politiker som styr i stället för de som är utsedda att leda verksamheten. Vi hoppas kunna få till ett 
möte under våren 2016 och om möjligt kanske vi har lite svar till denna årsstämma. 

Det driftsavtal mellan kommunen/gatuenheten som var planerad att införas under 2015 kommer 
inte att infrias då gatuenheten/kommunen backade ur detta på grund av att gatuenheten inte kunde 
ta på sig några extra kostnader. Skicket på vägarna ansågs för dåliga och för mycket underhåll 
skulle krävas av kommunen. Därmed kommer det kommunala driftsbidraget fortsättas betalas ut 
till vägföreningen då det skulle tas bort då driftsavtalet började gälla. 

Ett ärende avseende utebliven inbetalning av vägavgift för en fastighetsägare för 2015 gick till 
indrivning hos inkassoföretaget, samt en del av ärende från 2014 fortsätter att avbetalas. 

Vägföreningens ekonomi är god vid utgången av verksamhetsåret 2015.  
Då vi nu ser stora problem med arbetet med att övergå till kommunalt huvudmannaskap så ser 
styrelsen inget annat råd än att föreslå en höjning av avgiften för 2016. 

Under året har sammanlagt 10 styrelsemöten genomförts. Protokollen från mötena återfinnes på 
hemsidan www.hbvf.se. Hemsidan informerar även om aktuella händelser i vägföreningen.  

Vi i styrelsen vill tacka för visat förtroende och hoppas på fortsatt förtroende för år 2016. 

Styrelsen Hällbybrunns vägförening  

Mikael Didriksson  
Ordförande  



Resultaträkning i Hällbybrunns vägförening 2015-12-31
Intäkter 
Andelar��������������.. 337 627,00 kr 
Påminnelseavgifter���������..3 650,00 kr 
Kommunalt bidrag���������.36 200,00 kr 
Inkomst av kapital���������..18 024,24 kr 
Verksamhetens intäkter�����395 500,24 kr 
Kostnader 
Underhåll och drift vägar kommun 228 078,00 kr 
Övriga, M 4��������������.15 863,00 kr 
REV�������������������.1 875,00 kr 
Porto och annonser����������.5 614,00 kr 
Kontorsmaterial������������.3 004,00 kr 
Hemsida�����������������4 393,00 kr 
Lokalhyra�����������������.200,00 kr 
Arbetsgivaravgift�����������.14 982,00 kr  
Arvoden����������������.79 322,00 kr 
Övrigt������������������.1 225,59 kr 
Inventarier����������������.720,00 kr 
Internetbank���������������.771,00 kr 
Inkassobyrå����������������231,00 kr 
Summa kostnader���������356 378,59 kr 
Årets resultat������������39 121,65 kr 

Balansräkning 2015-12-31 
Tillgångar 
Bank�����������������..2 065 568,94 kr 
Kassa����������������������..0       kr 
Inventarier�������������������..0      kr 
Summa tillgångar����������2 065 568,94 kr 

Skulder eget kapital 
Kapital ingående balans�������.2 026 447,29 kr 
Skulder inventarier��������������...0       kr 
Redovisat resultat������������.39 121,65 kr 
Summa skulder och eget kapital��2 065 568,94 kr 





Förslag till Styrelsearvoden 2016 

Ordförande  10 000 kr 

Kassör   10 000 kr 

Sekreterare    7 000 kr 

Styrelseledamot      4 000 kr   

Styrelseledamot  
suppleant      4 000 kr 

Revisor      1 500 kr 

Mötesersättning per möte 500 kr   

( betalas ut vid minst 50 % mötesnärvaro under året) 

Arbetsgivaravgift samt mötesersättning: 9 möten med 6 deltagare per möte 



Förslag till budget 2016 

Årsavgifter 800 kr per hel andel              674 400 kr  

Kommunalt bidrag                     36 200 kr         
Ränteinkomster      2 800 kr  

Summa inkomster:   713 400 kr 

Snö och halkbekämpning  300 000 kr 

Underhåll    250 000 kr 

Styrelse och revisorarvode    77 000 kr  

Arbetsgivaravgift      17 000 kr 

Administration       20 000 kr 

Summa utgifter:       664 000 kr 

Tänkt resultat 2016         49 400 kr 

OBS! 
Budgeten bygger på att vi frångår § 12 i stadgarna då vi inte anser att 
vi behöver fondera mera pengar. 

§ 12 
Underhålls och            Till föreningens underhålls- och förnyelsefond skall årligen 
Förnyelsefond                         avsättas minst 200.00 Kronor 


