
 
 

Östra Beddingestrands Vägförening 

Box 9 

231 06 Beddingestrand 

www.öbv.se 

  

KALLELSE TILL ORDINARIE ÅRSSTÄMMA 

I ÖSTRA BEDDINGESTRANDS VÄGFÖRENING (ÖBV) 

 

Datum:  Torsdagen den 30 juli 2020 

Klockslag: 18:00 

Plats:   Parkeringsplatsen vid Garnhuset, Sjövägen, Beddingestrand. 
 

Mötet kommer pga. pågående Covid 19 pandemi ske utomhus om vädret tillåter detta 

 

 

DAGORDNING 
 

§ 1. Årsmötet öppnas 

§ 2. Val av ordförande och sekreterare för stämman. 

§ 3. Godkännande av dagordning och röst- och debiteringslängder. 

§ 4.  Val av två justeringsmän att även fungera som rösträknare vid votering. 

§ 5. Frågan om mötets behöriga utlysande. 

§ 6. Föredragning av styrelseberättelsen. 

§ 7. Föredragning av revisorns berättelse samt beviljande av ansvarsfrihet för 

styrelsen. 

§ 8. Beslut om ersättning till styrelse och revisor. 

§ 9. Motioner från medlemmar och framställan från styrelsen: 

Inga. 
  

§ 10.  Förslag till utgifts- och inkomststat samt debiteringslängd för 

verksamhetsåret 2020-04-01 - 2021-03-31. 

§ 11. Beslut om utdebitering för verksamhetsåret. 

§ 12. Val av styrelseledamöter och suppleanter. 

§ 13. Val av styrelseordförande på ett år. 

§ 14. Val av revisor samt suppleant. 

§ 15. Övriga frågor. 

§ 16.  Bestämmande av tid och plats för protokolljustering 

§ 17. Mötets avslutande. 

 

Debiteringslängd kommer finnas tillgänglig vid stämman och från den 16/7 hos faktureringsansvarig Lars-Ola 

Andersson med följande kontaktuppgifter: beddingestrand.members@gmx.com, mob:076-9333013. 
 

Välkomna! 

Styrelsen 

mailto:beddingestrand.members@gmx.com
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VERKSAMHETSBERÄTTELSE 
 
 
 
UTFÖRT UNDERHÅLL UNDER ÅRET 
Det gångna verksamhetsåret, från 1 april 2019 till 31 mars 2020, var överlag ett milt och ganska blött år. För 
våra vägar innebar det att underhållet kunde begränsas. Ingen snöröjning krävdes varken på våren 2019 eller 
vintern 2019 till 2020. Som vanligt spreds grus på våren på ca 1/3 av våra vägar och några andra vägar 
skrapades där detta behövdes. Salt spreds samtidigt på alla vägar. Växtröjning sker alltid på våren och så 
skedde även detta år och därefter gjordes insatser vid behov, och speciellt inför midsommar då även salt och 
vatten spreds på vägarna. Håligheter i vägarna som uppstår kontinuerligt och speciellt vid regn har lagats när 
detta har krävts.  
 
Vägföreningen ansvarar för skötseln av naturreservatet på uppdrag från Trelleborgs kommun. Årligen görs 
samma åtgärder. På våren tas sly bort på området och högre vegetation klipps ned. Till midsommar görs alltid 
en speciell insats med klippning av alla gångstigar. På hösten rensas växtlighet i ån som flyter genom området. 
En besiktning genomförs i oktober tillsamman med kommunen. Kommunen var nöjd med ÖBV:s arbete och 
hade endast mindre anmärkningar. 
 
UPPDATERING AV UPPGIFTER OM FASTIGHETER OCH DERAS ÄGARE 
ÖBV prenumererar via Lantmäteriet på tjänsten att få alla ändrade uppgifter om fastigheter och ägare skickade 
till ÖBV:s eget administrativa system VägFas. Andelstalen dvs. de tal som säger om fastigheten är en 
åretruntbostad, sommarbostad, eller obebyggd tomt uppdateras emellertid inte av Lantmäteriet. ÖBV har 
därför under året gjort en genomgång av alla fastigheter och kontrollerat vad som gäller bl. a. genom att 
jämföra om ägaren/ägarna är folkbokförda på den aktuella adressen. Arbetet med detta är inte avslutat utan 
fortsätter. 
 
EKONOMI 
Årets resultat blir 47 131: -. Av detta skall 15 000: - avsättas till reservfond enligt ÖBV:s stadgar. På grund av en 
mild vinter och mindre behov av lagning av vägarna under sommaren har kostnaderna kunnat hållas nere. 
Övriga ekonomiska uppgifter framgår av resultat och balansräkning. 
 
 MÖTE MED MIKAEL RUBIN, KOMMUNSTYRELSENS ORDFÖRANDE 
Tillsammans med Beddingestrands Samfällighetsförening hade ÖBV ett möte med Mikael Rubin för att få en 
uppföljning på de frågor som föreningarna gemensamt ställde till alla de politiska partierna inför valet 2018 och 
de svar som då erhölls. Mikael Rubin var mycket öppen och svarade bl. a att kommunen håller på att göra en 
total genomgång av alla vägföreningar inom kommunens område och kommer ta ställning till hur finansiering 
och förvaltning av vägarna lämpligen kommer ske i framtiden. Enligt Mikael Rubin är ett antal olika lösningar 
tänkbara t ex att: 

a. allt bibehålls som det är idag men bidragen höjs från kommunen 
b. kommunen tar över hela ansvaret för vägarnas skötsel och finansiering  
c. kommunen står för entreprenaden men vägföreningen finns kvar och ytterst ansvarar för skötsel och 

finansiering   
d. m fl alternativ 

 

Kommunen har för avsikt att göra Beddingestrand till ett attraktivare område. Därför skall sandfodring av 
stränderna ske för att åtgärda eroderingen samt skall stränderna även kontinuerligt städas från tång och skräp.  
Även fler offentliga toaletter och en ny bro över Diesbäcken ställde sig Mikael Rubin positiv till. 
 
STYRELSEMÖTEN 
Styrelsen har haft 5 protokollförda möten under verksamhetsåret varav 3 har varit via Skype. 
 
 
 
Beddingestrand den 18 maj 2020    STYRELSEN 
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Räkenskapsutdrag för Östra Beddingestrands Vägförening verksamhetsåret 2019-04-01 - 2020-03-31       
Ingående balans konto 2019-04-01   Kassa 0,00    

Leverantörsskulder 2 150,00     Bankgiro 380 175,66    

Uppl. Kostnader 2 000,00     Reservfond 216 651,79    

Övr. kortfristiga skulder 0,00     Reservfond 44 940,38    

Eget kapital 650 433,83     Förutbet. Kostn & uppl. intäkter 12 816,00    

Summa 654 583,83     Summa 654 583,83    
     

Vinst & Förlust konto 2020-03-31     
Kostnader   Intäkter  
Vägkostnad entreprenör 292 900,00     Vägavgift  706 413,50    

Vägkostnad material 182 914,63     Påminnelseavgifter 5 935,67    

Underhåll naturvårdsområde 26 900,00     Vägavgift BG 3 750,00    

Övr. kostnader vägunderhåll 5 496,00     Slitage Mariedal 13 749,00    

Arvode styrelsen 64 600,00     Slitageersättning Östermarken 5 625,00    

Arb giv avgifter 10 949,00     Inträdesavgifter 0,00    

Körersättning 2 596,00     Vägavgift Trelleborgs kommun 6 750,00    

Övr.ers.tel.fax 5 000,00     Bidrag naturvård 30 000,00    

Hyra för materialupplag 4 000,00     Övr ersättn och intäkter 20 584,00    

Data o förbr. Material 0,00     Statliga bidrag Trafikverket 11 128,97    

Kontorsmat o trycksak. 1 999,25     Kommunala bidrag 14 362,00    

Porto o box 2 914,00     inkl. bidrag cykelled (5000)  
Mötes o lokalkostnader 5 104,14     Bidrag cykelled Trafikveket 5 000,00    

VägFas abonnemang 11 474,35     Ränteintäkter 0,00    

VägNu utskick & fakturering 17 507,98       
REV försälring & medl.avg. 2 150,00       
Bankkostnader 2 735,00       
Övriga kostnader 2 024,00        
Mervärdesskatt 134 902,15       
Summa 776 166,50       
Årets resultat 47 131,64            
Summa 823 298,14     Summa 823 298,14    

     
Utgående balans konto 2020-03-31     
Kassa 0,00     Eget kapital 697 565,47    

Bankgiro 458 728,30     Leverantörsskulder 0,00    

Reservfond 231 651,79     Förskottsbetald vägavgift 0,00    

Reservfond 44 940,38     Uppl.kostnader 50 600,00    

Förutbet. Kostn & uppl intäkter 12 845,00     Övr. kortfristiga skulder 0,00    

Summa 748 165,47     Summa 748 165,47    
     

Kapital konto 2020-03-31     
Utgående balans 748 165,47     Ingående balans 650 433,83    

   Årets resultat  47 131,64    

För styrelsen enl. uppdrag   Summa 697 565,47    
     

Beddingestrand 2020- 05- 26          …...................................... Jozita Erming 
     
Revisionsberättelse     
Undertecknad av Östra Beddingestrands Vägförening utsedd revisor, har denna dag slutgranskat föreningens räkenskaper och 
förvaltning för verksamhetsåret 2019-04-01 - 2020-03-31 

Då jag inte funnit anledning till anmärkningar, föreslår jag ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen omfattar.       
Beddingestrand 2020- 06  - 18          ………………………………Bengt Almquist       
Förslag till utgifts- och inkomststat 2020-04-01 - 2021-03-31   
Kostnader   Intäkter  
Vägkostnad entreprenör 240 000,00      Vägavgifter 703 125,00    

Vägkostnad material 225 000,00      Påminnelseavgifter 0,00    

Underhåll naturvårdsområde 30 000,00      Vägavgift BG 3 750,00    

Övr. kostnader vägunderhåll 5 000,00      Slitage ers Mariedal 13 749,00    

Arvode styrelsen 65 000,00      Vägavgift Östermarken samf. 5 625,00    

Arb giv avgifter 14 200,00      Inträdesavgifter 0,00    

Körersättning 2 700,00      Vägavgift Trelleborgs kommun 6 750,00    

Övr. ersättn. Tel.fax 5 000,00      Bidrag naturvård 30 000,00    

Hyra för materialupplag 3 600,00      Statliga bidrag 10 953,00    

Data o förbr. material 1 000,00      Kommunala bidrag 14 362,00    

Kontorsmaterial o trycksaker 2 000,00      inkl. bidrag cykelled (5000)  
Porto o box 2 650,00      Bidrag cykelled Trafikverket 5 000,00    

Mötes och lokalkostnader 7 000,00      Ränteintäkter 0,00    

Vägfas abonnemang 10 900,00        
Vägfas utskick & fakturering 17 600,00      VÄGAVGIFTER BASERADE PÅ  
Medlemsavg. BRF + försäkring REV 2 200,00      375-/andel  
Bankkostnader 3 600,00       
Övriga kostnader 4 800,00        
Mervärdesskatt 134 075,00        
Summa 776 325,00      Summa 793 314,00    

Beräknat resultat 16 989,00       
Summa 793 314,00     (15 000.00 kr överföres till reservfonden) 
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Regler för fullmakt  
 

Har du inte möjlighet att själv närvara på årsstämman kan någon annan person närvara och företräda dig. Enligt 49 § 2 

stycket i lagen (1973:1150) om förvaltning av samfälligheter får medlems rösträtt utövas genom ombud. En fullmakt måste 

finnas som bör vara skriftlig och daterad och undertecknad av dig. Den lämnas i original till de som leder stämman. En 

fullmakt krävs också när en fastighet ägs av två eller flera personer och endast någon eller några av delägarna kan närvara 

vid stämman. De som inte kan närvara måste då ge den/de som närvarar fullmakt. På stämman kan en person ha fullmakt 

från andra delägare på sin egen fastighet samtidigt som han kan företräda en helt annan fastighet. Man får enligt lagen bara 

företräda en (1) annan fastighet utöver den egna fastigheten. Enligt stadgarna för ÖBV fattas beslut på föreningsstämma 

genom acklamation om inte omröstning begärs. Begärs omröstning skall huvudtalsmetoden användas men vid frågor av 

ekonomisk art skall medlemmarnas röstetal beräknas efter delägarfastigheternas andelstal, den så kallade andelstalsmetoden.  

 

Klipp här >--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

 

FULLMAKT  

 

För _____________________________      att företräda delägarfastigheten _____________ vid föreningsstämma i  

 

Östra Beddingestrands Vägförening den 30 juli, 2020.  

 

Fastighetsägare:   Fastighetsägare:    

 

 

Ort datum   Ort datum  

 

 

Namnförtydligande:   Namnförtydligande:  

 

 

Fastighetsägare:   Fastighetsägare:  

 

 

Ort datum   Ort datum  

 

 

Namnförtydligande:   Namnförtydligande:  


