
Snäckevarps Vägförening 

 

 
 
 
 

KALLELSE till ordinarie föreningsstämma 2022  
  
Stämman äger rum 2022-07-02 kl 10:00 i Norrtorpsladan, Snäckevarp  
  
  
Förslag till dagordning  
  
1 Stämmans öppnande 
2 Val av ordförande för stämman 
3 Val av sekreterare för stämman 
4 Upprättande och godkännande av röstlängd 
5 Val av två justeringspersoner och tillika rösträknare 
6 Fastställande av dagordning 
7 Fråga om årsmötet blivit stadgeenligt utlyst 
8 Styrelsens verksamhetsberättelse för 2021–2022 
9 Revisionsberättelse 
10 Fastställande av resultaträkning resp. balansräkning 
11 Beslut om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter 
12 Motioner från medlemmar och yttrande från styrelsen 
13 Ersättning till styrelseledamöterna, revisorerna och valberedning 
14 Styrelsens förslag till verksamhetsplan för 2022–2023 
15 Styrelsens förslag till budget och debiteringslängd för 2022–2023 
16 Val av styrelseledamöter, styrelseordförande och suppleanter 
17 Val av revisorer och suppleanter 
18 Val av valberedning 
19 Övriga frågor 
20 Tid och plats för justering av protokoll 
21 Beslut om plats där stämmoprotokollet hålls tillgängligt 
22 Stämmans avslutande 
 
 
 
 
 
Årsmöteshandlingar kan hämtas på www.snackevarp.se eller rekvireras via e-post 
från info@snackevarp.se. Utskrivna exemplar kommer även att finnas i 
Norrtorpsladan. 
Debiteringslängd finns i pärm i Norrtorpsladan under kallelsetiden. 
 
Gryt den 28 maj 2022 
 
Styrelsen 
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SNÄCKEVARPS VÄGFÖRENING 
VERKSAMHETSBERÄTTELSE OCH ÅRSBOKSLUT 

2021 - 2022 
VERKSAMHETSPLAN 2022 - 2023 

 
Föreningens organisationsnummer är 717909–8608 
 
Styrelsen har under verksamhetsåret bestått av: 

 
Mats Rosander, ordförande 

Ansvarsområden 
Organisation, ekonomi, avtal och mark 

Morgan Allstenius, vice ordförande Hamnar och stränder 
Loulou Jardmark, sekreterare  
Kristina Swenningsson, ledamot Hemsida, Facebook och trivselkommitté 
Ulf Johnsson, ledamot Vägar 
Lars Lengmark, ledamot Projekt 
Thomas Rasmusson, ledamot Anläggningar, dagvatten och belysning 
Anna Amrén, suppleant  
Malin Zimmerman, suppleant  
Mathias Andersson, suppleant  

 
Verksamhetsberättelse 
Externa funktionärer anlitade under året 
enligt avtal har varit: 
Birgitta Johansson (ekonomi), Lars-Inge Hagel 
(tillsyn) och Curt Kratz (ersättare till Lars-Inge 
Hagel). 
Ulf Johnsson har ansvarat för både sommar- 
och vinterväghållningen. 
 
Styrelsemöten har hållits vid sju tillfällen 
under verksamhetsåret. Birgitta Johansson 
(ekonomi) har deltagit vid mötena. Revisorer 
och valberedning har deltagit vid vissa möten 
och revisorerna har hållits informerade 
löpande under året. 
Informationsmötet var inställt pga Covid 19 
men ordinarie föreningsstämma hölls den 3 
juli 2021. Eftersom en stadgeändring 
beslutades vid den ordinarie stämman hölls 
även en extra stämma den 31 juli för att 
fullfölja beslutet enligt gällande regler. 
Informationsbrev har skickats ut till alla 
medlemmar vid två tillfällen under året. 
Numera skickas informationsbreven ut via e-
post och publiceras även på vår hemsida  
www.snackevarp.se. På hemsidan och i vår 
Facebookgrupp har information om vår 
samfällighet regelbundet publicerats.  
Samfälligheten har två e-postadresser som 
används för kommunikation med medlemmar. 
Det är info@snackevarp.se som är skapad för 

allmän kommunikation med medlemmar. Den 
andra e-postadressen 
ekonomi@snackevarp.se använder 
samfälligheten bland annat för att skicka ut 
fakturor till medlemmarna men även för att ta 
emot fakturor från våra leverantörer.   
 
Under året har vi fortsatt att utveckla vår 
digitala lagringsstruktur för samfälligheternas 
viktigaste dokument. Genom det säkerställer 
vi långsiktig lagring och åtkomst av våra 
viktigaste dokument framgent.  Ett nytt 
övergripande dokument har styrelsen beslutat 
och publicerat under året. Det är en 
Miljöpolicy för våra samfälligheter och det kan 
nu hittas på vår hemsida.  
Till sist en uppmaning: Det är bra för 
föreningen att fler och fler medlemmar 
lämnar sina e-postadresser. Ett utskick via 
PostNord till alla våra medlemmar kostar runt 
4 000 kr i porto. Så ni som har en e-postadress 
men inte meddelat den ombedes göra detta 
så fort som möjlig. Vill medlemmar enkelt 
komma i kontakt med styrelsen i frågor så 
använd e-postadressen info@snackevarp.se! 
 
Föreningen är medlem i REV, Riksförbundet 
Enskilda Vägar. I medlemskapet ingår en 
försäkring, information och rådgivning. 
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Inom området finns 331 fastigheter. 
 
Uppkomna skador på våra vägar har lagats vid 
behov. Vintern var i år ganska snöfattig och 
mild. Totalt har det inneburit att 
vinterväghållningen kostat mindre än 
budgeterat. Plogning och sandning har enligt 
avtal skötts av JM Maskin. 
 
Besiktning av träd runt vägar har gjorts och 
delar som utgör störning och risk har 
borttagits. Vägdiken och vägmark i anslutning 
till dikena har på vissa avsnitt rensats på 
vegetation. 
Samtliga samfällighetens vägar har numera 
året runt hastighetssänkning till 30 km/tim. 
Resultatet är varierande då det alltför ofta 
förekommer för höga hastigheter på området. 
Vi bör vara mera uppmärksamma själva på 
detta likväl som vi även bör påminna 
besökande och entreprenörer. 

 
Sopningen av vägarna gjordes i början av april. 
till påskhelgen. Statliga bidrag uppgick till 25 
089 kr (föregående år 23 353 kr). 
 
Arvoden till styrelseledamöter, revisorer och 
valberedning uppgick till 19 992 kr inklusive 
sociala kostnader och reseersättning 
(föregående år 20 013 kr). 
 
Organisationsformen är föreningsförvaltning. 
Föreningen är inte skattepliktig för inkomst 
och inte heller för moms. Beskattning sker 
genom s.k. delägarbeskattning. 
 
Styrelsen föreslår att årets resultat överföres i 
ny räkning. Medlemsavgiften (driftsbidraget) 
föreslås oförändrat till 850 kr/år och fastighet. 
 

 
Resultaträkning 
Belopp i kr Not 2021-05-01 2020-05-01 

    2022-04-30 2021-04-30 

    
Rörelsens intäkter    
     Nettoomsättning  304 300    304 300    
     Övriga rörelseintäkter 1 25 089    25 697    
Summa intäkter  329 389    329 997    

    
Rörelsens kostnader     
     Övriga externa kostnader 2 -140 581    -147 141    
     Personalkostnader 3 -46 499    -45 201    
     Av/nedskrivningar av materiella och    
     immateriella anläggningstillgångar 4 -41 548    -41 574    
Summa kostnader  -228 628    -233 916    

    
Rörelseresultat  100 762    96 081    

    
    
     Bokslutsdispositioner 5 -30 000    -30 000    

    
Årets resultat  70 762    66 081    
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Balansräkning 
Belopp i kr Not 2021-05-01 2020-05-01 
    2022-04-30 2021-04-30 

    
Tillgångar    
    
     Anläggningstillgångar    
     Materiella anläggningstillgångar    
          Inventarier, installationer 4 207 741    249 289    
     Summa anläggningstillgångar  207 741    249 289    

    
Omsättningstillgångar    
Fordringar    
Samfälligheten  108 563    0    
Skattekontot  3 746    0    

  112 309    0    

    
     Kassa och bank    
          Företagskonto  583 530    544 784    
          Kapitalkonto  5 753    5 753    
     Summa kassa och bank  589 283    550 537    

    
Summa tillgångar  909 332    799 826    

    
Eget kapital, avsättningar och skulder    
     Eget kapital    
          Eget kapital  -420 834    -354 753    
          Förnyelsefond  -389 323    -359 323    
          Årets resultat  -70 762    -66 081    
     Summa eget kapital  -880 919    -780 157    

    
     Skulder    
          Leverantörsskulder                      -       0    
          Upplupna kostnader och     
          förutbetalda intäkter 6 -28 413    -19 669    
     Summa skulder  -28 413    -19 669    

    
Summa kapital, avsättningar och skulder  -909 332    -799 826    
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Noter 
Not 1 Intäkternas fördelning    
  2021-05-01 2020-05-01 

   2022-04-30 2021-04-30 

Medlemsavgifter  304 300 304 300 

Trafikverket, statsbidrag  25 089 23 173 

Övriga intäkter  0 2 524 

Summa  329 389 329 997 

    
Not 2 Övriga externa kostnader    
        

Administration  600 11 187 

Försäkringar  5 771 5 770 

El  10 318 0 

Vägunderhåll sommar  55 552 43 425 

Vägunderhåll vinter  65 200 83 939 

Övriga kostnader  3 140 2 820 

Summa  140 581 147 141 

    
Not 3 Anställda och personalkostnader    
Löner, andra ersättningar och sociala kostnader    
        

Arvode styrelse, revision och valberedning  19 992 20 013 

Arvode administration  20 475 22 500 

Sociala avgifter  6 032 2 688 

Summa  46 499 45 201 

    
Not 4 Inventarier, verktyg och installationer    
    2022-04-30 2021-04-30 

Ackumulerade anskaffningsvärden    
 Vid årets början  830 965 830 965 

Nyanskaffningar  0 0 

    
Ackumulerade avskrivningar enligt plan    
 Vid årets början  -581 676 -540 102 

 Årets avskrivning enligt plan enligt anskaffningsvärden  -41 548 -41 574 

    
Redovisat värde vid årets slut  207 741 249 289 

    
Not 5 Bokslutsdispositioner    
  2021-05-01 2020-05-01 

    2022-04-30 2021-04-30 

Avsatt till fonderingsfond  -30 000 -30 000 

Summa  -30 000 -30 000 
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Not 6 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter    
    2022-04-30 2021-04-30 

Sopning och saltning av vägar  7 500 0 
Upplupna löner inkl sociala avgifter  20 913 19 669 
Summa  28 413 19 669 
  

Redovisningsprinciper och bokslutskommentarer    
Belopp i kr om inget annat anges    
    
Tilläggsuppgifter    
Redovisnings- och värderingsprinciper samt övriga bokslutskommentarer.  
     
Föreningen redovisar efter Bokföringsnämndens rekommendationer och uttalanden. 
Detta för att få en mer rättvisande bild av föreningen och bättre jämförelse med 
föregående år och årsbudget.    
     
Värderingsprinciper m m    
Tillgångar, avsättningar och skulder har värderats till anskaffningsvärden om inget annat 
anges nedan.    
    
Avskrivningsprinciper för anläggningstillgångar    
Avskrivningar enligt plan baseras på ursprungliga anskaffningsvärden och tillgångens 
beräknade nyttjandeperiod. Nedskrivning sker vid bestående värdenedgång.  
    
Följande avskrivningsprocent har tillämpats, varvid hänsyn tagits till innehavstiden 
för under året förvärvade och avyttrade tillgångar.    
    
Anläggningstillgångar     per år 

Inventarier   10% 
Väganläggningar   5% 

    
   







   Bilaga I 

Revisionsberättelse 

Till årsstämman i Snäckevarps Vägförening 
Organisationsnummer: 717909-8608 

Vi har granskat årsbokslutet och bokföringen samt styrelsens förvaltning av Snäckevarps 
Vägförening för räkenskapsåret 2021-05-01—2022-04-30. 
Det är styrelsen som har ansvaret för räkenskapshandlingarna och förvaltningen. Vårt ansvar 
är att uttala oss om årsbokslutet och förvaltningen på grundval av vår revision. 

Revisionen har utförts i enlighet med god revisionssed i Sverige. Det innebär att vi har 
planerat och genomfört revisionen för att i rimlig grad försäkra oss om att årsbokslutet inte 
innehåller väsentliga fel. En revison innefattar att granska ett urval av underlagen för belopp 
och annan information i räkenskapshandlingarna. I en revision ingår också att pröva 
redovisningsprinciperna och styrelsens tillämpning av dem samt att bedöma den samlade 
informationen i årsredovisningen 

Som underlag för vårt uttalande om ansvarsfrihet har vi granskat väsentliga beslut, åtgärder 
och förhållanden i föreningen för att kunna bedöma om någon styrelseledamot är 
ersättningsskyldig mot föreningen. Vi har även granskat om någon styrelseledamot på annat 
sätt handlat i strid med lagen om förvaltning av samfälligheter eller föreningens stadgar. Vi 
anser att vår revision ger oss rimlig grund för våra uttalanden nedan. 

Årsbokslutet har upprättats i enlighet med Bokföringslagen och Bokföringsnämndens 
rekommendationer och uttaladen och ger en rättvisande bil av föreningens resultat och 
ställning i enlighet med god redovisningssed i Sverige. 

Vi tillstyrker att årsstämman fastställer resultaträkningen och balansräkningen, disponerar 
resultatet enligt styrelsens förslag och beviljar styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för 
räkenskapsåret. 

 

Gryt  den  28  maj  2022 
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Budget 2022-05-01 -2023-04-30 
  
 Budget Budget 
INTÄKTER 2021-05-01 2022-05-01 

 2022-04-30 2023-04-30 

   
Medlemsavgifter 304 300 304 300 
Trafikverket 23 000 25 000 

   
Summa intäkter 327 300 329 300 

   
   
KOSTNADER   
El  -10 000 
Styrelse- och personalkostnader -50 000 -53 000 
Försäkring -6 000 -6 000 
Vägunderhåll vinter -97 000 -97 000 
Vägunderhåll sommar -85 000 -85 000 
Adm kostnader/övriga kostnader -15 000 -5 000 
Avskrivning inventarier -41 544 -41 544 

   
Summa kostnader -294 544 -297 544 

   
   
Resultat före finansiella intäkter och   
kostnader 32 756 31 756 

   
Avgifter bank  -550 -550 

   
Finansiella intäkter och kostnader -550 -550 

   
Resultat före bokslutsdispositioner 32 206 31 206 

   
Avsatt till fonderingskonto -30 000 -30 000 

   
 -30 000 -30 000 

   
Årets resultat 2 206 1 206 

 





  Bilaga III 

Valberedningen för Snäckevarps samfällighetsförening och Snäckevarps vägförening  

  

Förslag till styrelse och revisorer för verksamhetsåret 2022/2023 
2022-03-30  
Ordförande    Mats Rosander  Omval till 2023  

(Väljs på ett år)    

  

Långviksvägen   

Ledamöter     Göran Johansson  Nyval till 2024  

(Minst fem, väljs på    

två år och ”Saxas”  

Mörkebåsvägen   

för att säkra kontinuiteten)   Stefan Roman   Nyval till 2023(Fyllnadsval)  

      

  

Gammelängsvägen   

         

 Morgan Alstenius  

Drottningviksvägen  

  

Omval till 2024  

 Kristina Swenningsson  

Snäcknäsvägen  

  

Omval till 2024  

 Lars Lengmark  

Norrtorpsvägen  

  

Vald till 2023  

 Loulou Jardmark  

Mörkebåsvägen  

Vald till 2023  

  

  
    
  
  



  Bilaga III 

Styrelsesuppleanter    Anna Amrén   Omval till 2023  
(Minst en, väljs    Mörkebåsvägen  

på ett år)  

  

        

 Malin Zimmerman  Omval till 2023  

      Mörkebåsvägen  

  

        

  

Revisorer      Elisabet Maddison  Omval till 2023  

(Två, väljs på ett år)    Mörkebåsvägen  

  

      Rolf Klingensjö  Omval till 2023  

      Långviksvägen  

  

Revisorssuppleant    Kjell Yngvesson  Omval till 2023  
(Minst en, väljs på ett år)    Lagårdsvägen  

  

  

  

  

  

  

  

        

        

  



FULLMAKT 
Snäckevarps Vägförening och Snäckevarps Samfällighetsförening 

Vid tecknande av fullmakt på våra föreningsstämmor gäller nedanstående enligt våra stadgar §18    

§18 RÖSTRÄTT OCH OMBUD  
På föreningsstämma har varje medlem en röst. Innehar flera personer gemensamt ägande av en 
fastighet har de dock endast en röst tillsammans. Rösträtt på föreningsstämman har endast den 
medlem som fullgjort sina förpliktelser mot föreningen enligt stadgar och lag. 
En medlems rätt vid föreningsstämman utövas av medlemmen personligen eller den som är 
medlemmens ställföreträdare enligt lag eller genom ombud med skriftlig daterad fullmakt, 
Fullmakten gäller högst ett (1) år från utfärdandet. Ingen får som ombud företräda mer än en 
medlem. Ombud får endast vara: Annan medlem, medlemmens make/maka, sambo, förälder eller 
barn. 
 

_______________________________________________________________________________   
(Namn och personnummer)                                

ges härmed fullmakt att företräda mig / oss och fastighet  

 

________________________________________________________________________________ 
(Fastighet, exempelvis Snäckevarp 4:xxx eller Norrtorp 1:xx) 

vid ordinarie föreningsstämmor 20 ___- ______- _______(datum) i Snäckevarps Vägförening och 
Snäckevarps Samfällighetsförening  

 

Underskrift/Namnförtydligande:_________________________/_____________________________ 

Datum:___________________________________________________________________________ 

 

Underskrift/Namnförtydligande:________________________/______________________________ 

Datum:___________________________________________________________________________ 

 

              

Not.  Om du inte är ensam ägare till fastigheten och önskar delta och rösta vid stämma måste       
övriga delägare företrädas genom fullmakt. Det gäller även mellan makar.  
Underåriga/omyndiga företräds av sin/sina förmyndare.        

   


