
KILLEBÄCKS VÄGFÖRENING 
Protokoll fört vid ordinarie årsmöte 
 
Tid: Lördagen den 26 juli 2014, kl 10-ca 11 
Plats: Lars Joelssons garage 
 
 
 
1. Val av ordförande för sammanträdet  
Ordförande Jan Saxsäter öppnade mötet med att hälsa alla välkomna. Styrelsen föreslog  att 
föreningen ger familjen Joelsson ett par flaskor vin som ett litet tack för att de upplåter sitt garage 
och årsmötet gav bifall. 
Mötet föreslog Jan Saxsäter till ordförande för mötet. 
 
2. Val av sekreterare för sammanträdet  
Till sekreterare för mötet valdes Lottie Blomgren. 
 
3. Val av justeringsmän 
Till justeringsmän valdes Olle Österling och Sture Wingård. 
 
4. Fastställande av dagordningen 
Kallelsen har skickats ut i tid enligt stadgarna och godkändes av mötet. 
 
5. Protokoll från föregående årsmöte 
Föregående årsmötesprotokoll godkändes. 
 
6. Röstuppräkning 
Det bestämdes att röstuppräkning skulle ske vid behov.  Inga fullmakter registrerades. 
 
7. Styrelseberättelse samt fastställande av balans- och resultaträkning 
Styrelseberättelsen för verksamhetsåret lästes upp och godkändes. 
Kassör Per-Otto Gustafsson drog igenom ekonomin för räkenskapsåret 2013-05-01--2104-04-30 . 
Årets resultat blev negativt men har redan balanserats med den extra utdebiteringen med 300 kr per 
andel som gjordes i maj i år. 
Redan under denna punkt kom det upp en diskussion om röjning och kostnader för detta, men det 
redovisas under punkt 10 tillsammans med övriga verksamheter som rör vägföreningen. 
 
8. Revisionsberättelse jämte frågan om ansvarsfrihet för styrelsen 
Klas Tollbo och Eva Lundin noterade att allt som vanligt var i god ordning och föreslog ansvarsfrihet. 
Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret. 
 
9. Inkomna ärenden och motioner 
Inga inkomna motioner noterades. 
 
10. Granskning av styrelsens förslag till åtgärder att utföras eller påbörjas under arbetsåret 
Vägarna 
Med anledning av att VA-projektet kommer att fortgå under året kommer de normalt förekommande 
löpande insatserna för vägunderhåll till stor del att bekostas av kommunen och föreningen kommer 
främst att utföra någon enstaka sandning (pga halka). Kommunen har lovat att vägen vid projektets 
slut ska återställas i bättre skick än tidigare. 
 



Röjningen av allmänningarna 
Styrelsen föreslog fortsatt grovröjning i höst/vinter för ca 60 000 kr och att Peter Samzelius fortsätter 
som utförare. På detta vis avslutas den lite grövre röjningen med att få fram ingångar till våra 
allmänningar, ta fram stengärdesgårdar och utsikt etc.  
Därefter föreslog styrelsen  att man framöver håller efter vartannat år med slyröjning och att vi 
fortsatt lägger ut det på entreprenör (enligt förra årets årsmöte).  
 
Mötet var generellt mycket nöjda med resultatet av vinterns röjning och några beskrev det som 
"kanon". 
Det kom upp en diskussion om hur röjningen ska fortskrida och flera tyckte att det hade blivit väl 
dyrt. Det föreslogs att man bör kolla upp timkostnad i förhållande till totalbudget och areal. Vi 
behöver veta hur stor areal det handlar om och få en rimlig årskostnad för underhållsröjning 
framöver. Tankar om att vi skulle återgå till att vi själva skulle röja kom upp, men var inget som mötet 
diskuterade vidare. Möjligen kan det bli aktuellt framöver, beroende på vilka kostnader som fortsatt 
underhållsröjning med entreprenör kommer att innebära. 
Häng över vägen och området närmast den egna fastigheten sköter och röjer vi som vanligt själva! 
Det framhölls att vi behöver en röjnings- och underhållsplan för att kunna planera vilka insatser som 
är nödvändiga och önskade framöver. 
 
Områden som är kvar att grovröja (ursäkta den lite "lokala" beskrivningen): 

• upp mot Lundbergs (1:53) 
• ovanför Hammarskjölds och Sjöbergs (1:67 och 1:68) 
• vidare upp i Klåva, bakom Lundins och Bjerhage/Smelands (1:94 och 1:19?) 
• Lilla Killebäcksvägen (1:47 och 1:76) 
• ängen nedanför Kjellgrens och Warmarks (1:85 och 1:86) 
• och möjligen någon mer plats 

 
Beslut 
Mötet kom överens om att fortsätta med grovröjningen enligt styrelsens förslag, men att styrelsen 

• upprättar en röjnings- och underhållsplan för våra allmänningar 
• kollar upp hur stor areal det handlar om 
• förutom timpris också begär in totalkostnad för underhållsröjning (för prisjämförelse) 

så att mötet nästa år kan ta ställning till om det är kostnader för underhållsröjning som 
föreningsmedlemmarna vill ta eller om vi ska återgå till att röja själva (i våra respektive vägsektioner). 
 
Det efterfrågades en sammanställning över sektionsansvariga och styrelsen tar fram en sådan. 
 
Avgiften till Ejgde vägförening 
Enligt Lantmäteribeslut ska vi betala Ejgde vägförening för slitage med en procentsats för den del av 
Ejgdevägen som vi nyttjar ( fram till krönet).  
Utdrag ur förrättningen 2010-10-06: 
Killebäcks vägförening betalar för slitage en gång per år. Ersättningen skall bestämmas till 8 % av 

Tanums-Ejgde Samfällighetsförening totala kostnadsbudget. Sker inte betalning mot faktura betalas 

ränta enligt 6 § räntelagen från förfallodagen tills betalning sker. 

 8% verkar skäligt och uträkningen är baserad på tonkilometer-metoden som är en vanligt använd 
metod inom Lantmäteriet. Vi tycker dock att Ejgde vägförening tolkar fel när de fakturerar oss och att 
avgiften borde vara baserad på nettokostnaden istället för deras totala kostnadsbudget. 
I förrättningen står också att Ejgde vägförening består av 50 fastigheter, men idag är siffran enligt 
uppgift 66 st, så förutsättningarna har ändrats vad gäller det. 
 



Inför nästa år kommer avgiften enligt Ejgde vägförenings nyligen lagda budget att hamna på 56 000 
kr (eller möjligen 51 000 kr, beroende på vilket broalternativ de kommer fram till på sitt årsmöte).  
Vi anser dels att det är en väldigt osäker utgiftspost för vår förening och dels att det blir väldigt skevt 
då procentsatsen räknas på kostnadsbudgeten och inte på nettokostnaderna. Vår avgift baseras 
alltså på budgeterade kostnader och inte inräknat de statsbidrag, debitering från deras egna 
medlemmar etc som kommer in, vilket gör att vi anser oss betala en alltför stor del av deras 
kostnader. Kostnaderna blir också väldigt olika beroende på vilket alternativ Ejgde vägförening väljer 
när det gäller bron - renovering av den gamla bron eller att göra en ny bro. De har sitt årsmöte 
senare under dagen, men vi tror och hoppas att de kommer att gå på renoveringsalternativet.  
 
Styrelsen föreslog att föreningen avsätter 56 000 kr i årets budget, men att styrelsen ges i uppdrag 
att kolla upp möjligheterna till ny överenskommelse med Ejgde vägförening. 
Som ett första steg föreslog styrelsen kontakt med Lantmäteriets huvudkontor för att se vilka 
alternativ som finns. Därefter föreslogs att vi tar en diskussion med Ejgde vägförening om skäligheten 
i en procentsats av kostnadsbudgeten. Ett senare steg föreslogs  vara att undersöka möjligheterna till 
en begäran om ny förrättning för att exempelvis ändra till en procentsats av Ejgdes nettokostnader 
och inte deras kostnadsbudget och i så fall också passa på att uppdatera antalet fastigheter.  
 
Det blev en diskussion om hur vi skulle gå tillväga och mötet ansåg att tolkningen av kostnadsbudget 
har blivit väldigt konstig och inte enligt praxis och att vi måste be Lantmäteriet definiera vad som 
menas med kostnaden för slitage. Det kom upp och avfärdades att vi ska bestrida fakturan och inte 
betala (med risk för stämning) och till slut föreslog mötet att vi betalar 8% av nettokostnaden. Då blir 
det möjligen en tolkningstvist och utifrån det blir kostnaden definierad. Men innan något görs vidare 
så borde styrelsen ta kontakt med Lantmäteriet för att reda ut tolkningar och begrepp. 
 
Budgeten gicks igenom och den grundar sig på oförändrade avgifter vad gäller andelar, men styrelsen 
föreslog ytterligare en extra debitering på 400 kr per andel för att reservera pengar för avgiften till 
Ejgde vägförening samt för att avsluta grovröjningen på allmänningarna. I maj 2014 gjordes en 
extradebitering på 300 kr per andel som till stor del gick till redan nedlagd röjning föregående vinter. 
 
Beslut: 
Årsmötet beslutade att godkänna budget och att 

• styrelsen snarast ska ta kontakt med Lantmäteriet för att reda ut förutsättningarna och för 
att få ordentligt på fötterna 

• ett andra steg blir att ta ytterligare en diskussion med Ejgde vägförening 
• vi betalar 8% av Ejgde vägförenings nettokostnader och meddelar dem att vi avser att göra så 

  
11. Beslut om arvode till nästkommande styrelse och revisorer 
En punkt som ordförande hoppade över lite raskt.... och som dessutom hade fallit ut från kallelsen. 
Men i linje med tidigare års beslut kommer inga arvoden att tas ut av styrelse och revisorer.  
Enligt beslut från förra årets möte så har ordförande, kassör och sekreterare tidigare i år käkat en 
hamburgare på bryggan i Fjällbacka och tackar så mycket för detta! 
 
12. Granskning av styrelsens förslag till utgifts- och inkomststat och till debiteringslängd 
Budget togs under punkt 10 i samband med förslag på verksamhet. 
 
13. Val av styrelseledamöter för kommande två verksamhetsår samt val av styrelseordförande 
Ordförande, nyval 2 år: Jan Saxsäter 
Kassör, omval 1 år: Per-Otto Gustafson 
Sekreterare, omval 1 år: Lottie Blomgren 
Suppleanter, omval 1 år: Gunnar Fossan och Dan Gustavsson 
 



14. Val av revisorer 
Nyval 2 år: Eva Lundin 
Omval 1 år: Klas Tollbo 
Suppleanter, omval 1 år: Björn Samuelsson och Johan Haeger 
 
15. Val av valberedning 
Sammankallande, nyval 2 år: Agne Wiberg 
Omval 1 år: Birgitta Österling 
 
16. Övriga frågor 
På fråga från kassör Per-Otto Gustafson beslutade mötet att familjen Saxsäter inte behöver betala för 
småved/ris från röjningen på allmänningarna. 
 
17.  Bestämmande av tid och plats för protokolljustering och för protokollets tillgänglighållande för 
medlemmarna 
Protokolljustering sker på verandan hos Lottie Blomgren, Killebäcksvägen 57 kl 11 söndag 27 juli. 
Protokollet läggs ut på Föreningen Framåts hemsida http://www.kampersvik.se/index.php/om-
kaempersvik/foreningar/killebaecks-vaegfoerening. Papperskopior finns, om så önskas, att hämta 
hos Jan Saxsäter på Lilla Killebäcksvägen. 
 
18. Mötets avslutande 
Bara ett år kvar till nästa möte. Jan Saxsäter avslutade mötet med att önska fortsatt god sommar! 
 
Kämpersvik, 27 juli 2014 
 
Lottie Blomgren 
Sekreterare 
 
Justeras: 
Jan Saxsäter  ...................................  .................................. 
Ordförande  Olle Österling   Sture Wingård 


