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Kallelse till årsmöte i DJURÖ-HÖGMALMARNAS vägförening
Lördagen den 25 maj 2013. Klockan 10:00. (Kallelse via Hemsida, Post samt E-post för de som
uppgivit sådan). På hemsidan återfinns förslaget till vägplan 2013.
Lokal :Klockargården,(vid Djurö skola)
OBS ! Denna kallelse adresseras som tidigare år till en person per fastighet . I de fall flera
fastighetsägare finns åligger det adressaten att meddela övriga.
Förslag till mötesordning
1) Val av mötesordförande
2) Val av mötessekreterare
3) Val av två justeringspersoner/rösträknare
4) Mötets behöriga utlysande
5) Styrelsens verksamhetsberättelse samt årsredovisning
6) Revisionsberättelse
7) Ansvarsfrihet för styrelsen
8) Framställningar från styrelsen samt motioner från medlemmar
9) Höjd årsavgift, slopad städrabatt
10) Lillgärdsvägens avstängning vid föreningens gräns
11) Ersättning till styrelse och revisorer
12) Styrelsens förslag till utgifts och inkomststat samt debiteringslängd
13) Val av styrelseordförande samt styrelsemedlemmar och suppleanter
14) Val av revisorer
15) Val av valberedning
16) Övriga frågor
17) Fastställande av datum för nästa årsmöte och vägstädning (2014)
18) Tid och plats för protokollets justerande samt publicering
19) Mötets avslutande
Eventuella frågor innan årsmötet kan ställas till Peter Wennersten eller Gunnel Engwall. Titta gärna
in på hemsidan www.hogmalmarna.se för aktuell info.
Debiteringslängd kommer att presenteras vid årsmötet och fastställs då. Längden finns sedan
tillgänglig hos sekreteraren. Styrelsens verksamhetsberättelse och ekonomiska redovisning för det
gångna året bifogas. Liksom förslag till verksamhet/budget och avgifter för det kommande
verksamhetsåret.
VERKSAMHETSBERÄTTELSE och ÅRSREDOVISNING 2012/2013
Styrelsen har under året haft 6 stycken protokollförda möten samt ett antal underhandskontakter per
telefon och mail. Elektroniska lagringsmedia för styrelsens arbetsunderlag och upprättade
handlingar samt inkomna och skickade handlingar har färdigställts. Hemsidan har vårdats och
uppdaterats. Metria abonnemang avseende karttjänst och fastighetsunderlag har upphandlats. Nytt
system VägFasWebb för fastighetsuppföljning med uppdatering från Lantmäteriet har upphandlats.
Detta system kommer på sikt att överta all registerhantering, fakturering och uppföljning. Åtgärder
som på sikt kommer att öka kvaliteten på uppföljning av förändringar inom föreningen samt
förenkla administrationen.
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Slanguddsvägens yttre del har under senvintern äntligen byggts om, 270 meter väg samt rymlig
vändplan har anlagts. Av praktiska skäl byggdes ca 35 m längre sträcka än som först avsetts. Detta
för att få vettiga avslut och på sikt spara pengar. En del oplanerad sprängning fick genomföras
under arbetets gång. Trädfällning har även verkställts på den resterande del som avses att byggas
om 2014 (115 meter), även detta för att spara pengar på sikt. På grund av den sena tjälen kom
bygget igång sent och till följd av den sena våren (sen tjällossning), har dikning och nedläggning av
trummor ännu inte kommit till stånd. Detta kommer att ordnas på sensommaren/hösten varför en
del temporära lösningar kommer att tillämpas för att underlätta för fastighetsägare längs den nya
sträckan.
Avstängningen av Lillgärdsvägen har fördröjts av sen handläggning av Nationella vägdatabasen
NVDB samt av att Dalvägens vägförening har begärt samverkansmöte rörande våra planer. Våra
planer för en permanent avstängning rullar vidare.
Styrelsen har under verksamhetsåret bestått av
Peter Wennersten
Arne Kullgren
Per-Åke Nilsson
Hans Strömquist
Gunnel Engwall
Anna-Karin Sundman
Pertti Silokivi
Per Hulin

Resultaträkning

Ordförande
vice Ordförande
Kassör
Sekreterare
Ledamot
Suppleant
Suppleant
Suppleant

2012-04-01--2013-03-31
Budgetförslag

2012/2013

Intäkter
Medlemsavgifter
Städavgifter
Förseningsavgifter
Ränteintäkter

Utfall Not
294 500
-22 350
550
1 849
274 549

Budget
290 000
-25 000
1 000
266 000

2011/12
292 950
-25 200
800
2 278
270 828

2013/2014
345 000
0
0
0
345 000

59 313
70 956
282 697

50 000
80 000
350 000

46 178
39 931
50 309

26 930

20 000

15 007

0
80 000
230 000
6 350
35 000

10 000
449 896

10 000
510 000

10 000
161 425

10 000
361 350

-175 347

-244 000

109 403

-16 350

Kostnader
Sommarunderhåll
Vinterunderhåll
Vägunderhåll enligt plan
Arvode
Administration
Avsättning framtida
byggnation

Resultat
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Balansräkning
Tillgångar

31/3 2013
75 282
119 863
8 800
203 945

Kassa/plusgiro
Bank mm
Fordringar

31/3
2012
216 288
118 015
2 100
336 403

Skulder och eget kapital
Diverse skulder
Reservering/fondering
Balanserad vinst
Årets resultat

79 931 1/
50 000
249 361
-175 347
203 945

47 041
40 000
139 968
109 394
336 403

Noter
1/ Vinterunderhåll + kostnadsbidrag styrelse/revisorer

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Välkommen till årets vägstädning den 1 juni 2013 klockan 09:00.
Samling: Ovanför Skepparviken för Slangudden; Svarthöjdsvägens början för; Lidvägen samt
Svarthöjdsvägen med bivägar. Övriga samlas vid anslagstavlan Högmalmsvägen.
Till vägstädningen vill vi ha svar enl nedan senast vid årsmötet.
-----------------------------------------------------------------------------Svarskupong inför vägstädning: Sänds/inlämnas snarast dock senast vid årsmötet till:
Peter Wennersten; Kristinelundsvägen 11; 139 73 DJURHAMN;
Alt med e-post till: styrelsen@hogmalmarna.se
Fastighet:

Djurö_______ : ____

Fastigheten deltager vid vägstädningen med:

_______ pers.

Antal personer som efter avslutat arbete vill ha dryck och macka: ________ st.
Jag kan tänka mig att framgent kallas till årsmöte och vägstädning via mail:
Ja Nej (Ringa in val).
Min E-postadress är:

_________________________________ @ ___________________

Jag nås via telefon:________________________ mobil:_____________________________

