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Till a gare av inga ende fastigheter 

TID OCH PLATS 

Ordinarie a rssta mma fö r Kvicksunds Va stra Samfa llighetsfö rening kömmer att ha llas 2020-02-27 kl. 19:00 i 

Klubbstugan, Kvicksunds spörtklubb. 

VÄ LKOMNÄ! 

INFORMATION 

Kallelsen, resultat- öch balansra kning, budgetfö rslag samt verksamhetsbera ttelsen kömmer att finnas 

tillga nglig pa  fö reningens hemsida (www.kvicksundsvastra.se) öch hös fö reningens styrelseledamö ter. 

Debiteringsla ngd finns tillga nglig hös kassö ren öch ördfö randen samt pa  a rssta mman. Ändelstalen i 

debiteringsla ngden ga ller söm underlag fö r utdebitering av medlemsavgiften. Det a r upp till varje medlem 

att köntröllera att debiteringsla ngden a r körrekt fö r de egna fastigheterna infö r a rsmö tet. Exempel pa  

ha ndelser söm pa verkar debiteringsla ngden a r a garbyten öch beslut öm a ndrade andelstal. 

Med Va nliga Ha lsningar Styrelsen, Kvicksunds Va stra Samfa llighetsfö rening. 
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Dagördning 

1. Fra ga öm mö tet blivit behö rigen kallat. 

2. Faststa llande av dagördning. 

3. Val av ördfö rande fö r sta mman.  

4. Val av sekreterare fö r sta mman. 

5. Val av 2 justeringsma n, tillika rö stra knare. 

6. Styrelsens öch revisörernas bera ttelse. 

7. Änsvarsfrihet fö r styrelsen. 

8. Framsta llning fra n styrelsen eller mötiöner fra n medlemmarna: 

           Fra ga till sta mman öm fö rba ttringar la ngs statiönsva gen 

9. Ersa ttning till styrelsen öch revisörerna. 

10. Styrelsens fö rslag till utgifts- öch inkömststat samt debiteringsla ngd fö r 2020 

11. Val av styrelse öch styrelseördfö rande. 

12. Val av revisörer. 

13. Val av valberedning. 

14. O vriga fra gör.  

15. Meddelande öm var sta mmöprötököll finns tillga ngligt. 
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Fö rvaltningsbera ttelse 2019 

Styrelsen fö r Kvicksunds Va stra Samfa llighetsfö rening fa r ha rmed redövisa fö r samfa llighetens verksamhet 

under 2019. 

ÅRSMÖTE 

Ä rsmö tet hö lls 2019-02-28 pa  Kvicksunds spörtklubb (klubbhuset).  

Ordfö randen var Peter vön Carlsburg öch sekreterare var Törgny Bjö rn. 

STYRELSEMÖTEN 

Fyra styrelsemö ten har ha llits varav ett söm a rsmö te.  

INGÅENDE FASTIGHETER 

Äntalet andelar uppga r till 243 stycken öch antalet fastigheter till 175 stycken.  

Ä rsmö tet beslutade öm öfö ra ndrad uttaxering, dvs. 1 600 kr/andel. 

VERKSAMHETEN 

Sedvanligt underha ll av va gna tet har utfö rts pa  samma sa tt söm tidigare a r.  

Utö ver sedvanligt underha ll har vi i enlighet med sta mmans ö nskema l jöbbat med planerade a tga rder fö r 

förtsatt upprustning öch ömla ggning av basva gen (Va sbyva gen, Lilla Munkhammarva gen öch 

Ma lhammarva gen). Detta var a tga rder söm skulle utfö rts under 2018 men söm pa  grund av la ngre 

diskussiöner med Trafikverket (TRV) öm va r bidragsansö kan inte hanns med under 2018. Styrelsen 

beslutade da rfö r att senarela gga a tga rderna fö r basva gen till 2019. Bidraget ömfattar 40% köstnaderna 

(a rendenummer: TRV 2018/28068). Dessa arbeten genömfö rdes öch fa rdigsta lldes under 2019. Det söm 

a tersta r a r en besiktning av arbetet vilket sker under va ren 2020. 

Ärbetet vid ja rnva gsstatiönen har tagit mycket tid i anspra k i förm av besiktningar öch mö ten med ölika 

entreprenö rer. Plattförmen a r 60 meter la ngre a n tidigare fö r att kunna ta emöt la ngre ta gset, vidare har 

statiönsömra det tillga nglighetsanpassats öch man har fö rba ttrat parkeringsmö jligheterna fö r bilister öch 

cyklister. Statiönsömra det har blivit mycket trevligare vilket öcksa  visat sig i ö kade rö relser pa  va ra va gar. Äv 

den anledningen har vi öcksa  fa tt till tva  nya mö tesplatser pa  va gen till statiönsömra det. 

Tyva rr har det under a ret varit skadegö relse i ömra det. Styrelsen anma ler könsekvent sa dana ha ndelser. I a r 

var den en trafikspegel söm blev nerklöttrad (pölisens diarienummer: 5000-K464792-19). 

Styrelsen har skickat in en skrivelse till kömmunen avseende ömra dets utveckling (örtsanalysen). 

Sammanfattningsvis inneha ller skrivelsen en bakgrundsbeskrivning avseende tidigare 
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huvudmannaskapsutredning öch de pröblem söm detta stö tte pa  samt synpunkter pa  explöateringen utifra n 

fö reningens perspektiv. Sammanfattningsvis var syftet med skrivelsen att fö rmedla fö ljande:  

• att markra ttsliga fra görna kvarsta r ölö sta 

• att vi i va gna tet har funktiöner av samha llsservicekarakta r 

• att va gna tets könstruktiön öch dimensiönering avseende belastning redan nu a r pa  

bristningsgra nsen 

• att vi fö rutsa tter en dialög na r planpröcessen tar vid 

• att en fö rta tning i ömra det ma ste gö ras med stör varsamhet fö r att beha lla ömra dets karakta r 

• att vi under samra det uppmanar medlemmar att ge sina egna synpunkter till kömmunen via deras 

hemsida fö r samra det. 

Skrivelsen i sin helhet finns i kömmunens diarium (diarienummer 2019:4045). 

Betra ffande ekönömiska resultat av samfa llighetens verksamhet ha nvisas till a rsbökslutet öch 

revisiönsbera ttelsen. 

OMVÄRLDSHÄNDELSER 

Fö reningen fö ljer arbetet med ga ng öch cykelva g mellan Ha llbybrunn öch Grö ndal samt en mellan nörra 

Tumbö öch Kvicksund samt ömbyggnad av Trafikplats Grö ndal. Trafikverket syftar till att fö rba ttra 

trafiksa kerheten fö r ga ende, cyklister öch fördönstrafiken. 

Fö r tillfa llet jöbbar man med planeringen, bl.a. genömfö rs samra d öch fö rberedande undersö kningar (t.ex. 

ga r stra ckan mellan Tumbö öch Kvicksund genöm ett ömra de söm a r mycket rikt pa  förnla mningar vilka 

ma ste undersö kas.) 

Sja lva byggstarten a r planerad till 2023. 

Vill man fö lja detta kan man va nda sig till trafikverket (diarienummer TRV 2019/130047). 
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Revisiönsbera ttelse 2019 
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Resultatra kning 2019 

Ingående saldo 190101   743 334,12 

    

Inkomster    

Kommunalt bidrag   9 982,00 

Statligt Bidrag   173 829,25 

Medlemsavgifter   385 600,00 

Slitageink Västerby-Mälhammar  7 776,00 

Ränta    

Slitage + adm   700,70 

   577 887,95 

    

Utgifter    

Väghållning   118 546,00 

Vägreparationer   426 628,00 

Vägbelysning    

Arbetsgrupp gång/väg   400,00 

Medlemsavgift SEDAB   1 355,00 

Administrativt matr   4 767,00 

Möteskostnader   2 896,50 

Utredn överl vägar    

Styrelsearvode   46 200,00 

Arbetsgivaravgifter   11 520,00 

Revisionskostnader   1 000,00 

Övrigt   2 063,17 

   615 375,67 

    

Över/underskott   -37 487,72 

    

Utgående saldo 191231   705 846,40 
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Balansra kning 2019 

Tillgångar    

Plusgiro   249 145,12 

Bankkonto   489 016,28 

Kassa    

Interims Fordran      

   738 161,40 

    

Skulder    

Skatt   480,00 

Interims Skuld    31 835,00 

   32 315,00 

    

Utgående balans 191231   705 846,40 
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Budgetfö rslag 2020 

 Budget 2019 Utfall 2019 Budget 2020 

Intäkter    

Kommunalt bidrag 8 000,00 9 982,00 8 000,00 

Statligt bidrag 170 000,00 173 829,25 170 000,00 

Medlemsavgifter 385 600,00 385 600,00 385 600,00 

Slitageavg Väg 7 776,00 7 776,00 7 776,00 

Ränta 0,00  -      0,00 

Slitage + adm 0,00 700,70 0,00 

 571 376,00 577 887,95 571 376,00 

    

Utgifter    

Väghållning 200 000,00 118 546,00 200 000,00 

Vägreparationer 300 000,00 426 628,00 500 000,00 

Vägbulor 0,00  80 000,00 

Arbetsgrupp gång/väg 50 000,00 400,00 10 000,00 

Medlemsavgift REV 1 400,00 1 355,00 1 400,00 

Administrativt matr 5 000,00 4 767,00 5 000,00 

Möteskostnader 4 000,00 2 896,50 4 000,00 

Styrelsearvode 50 000,00 46 200,00 65 000,00 

Arbetsgivaravgifter 10 000,00 11 520,00 20 000,00 

Revisionskostnader 1 000,00 1 000,00 1 000,00 

Övrigt/Reserv 20 000,00 2 063,17 10 000,00 

 641 400,00 615 375,67 896 400,00 

    

Överskott/underskott -70 024,00 -37 487,72 -325 024,00 
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Fö reningsinförmatiön 

Kvicksunds Va stra Samfa llighetsfö rening 

http://www.kvicksundsvastra.se 

 

  

http://www.kvicksundsvastra.se/
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Mötiön öm fö rba ttringar la ngs statiönsva gen 

  

MOTIONEN GÄLLER  Planerade a tga rder fö r ”statiönsva gen” 

 

KONTÄKTPERSONER      

  Styrelseledamö ter enligt könstitutiönsprötököllet 2019 

  

MOTIONEN GÄ LLER 

Under en la ngre tid har vi haft pröblem med hö ga hastigheter pa  va gen upp till statiönen varfö r vi 

tidigare resönerat öm farthinder la ngs den va gstra ckan. 

 

Möt bakgrund av att perröngen fö rla ngts fö r att ta emöt la ngre ta gset öch att hela statiönsömra det 

möderniserats med hö g tillga nglighetsanpassning, mödern teknik, fina öch sa kra va derskydd, bra 

belysning öch parkeringsmö jligheter fö r bilister öch cyklister sa  ö kar antalet rö relser i ömra det. 

O kningen kömmer ba de av fötga ngare, cyklister öch mötörfördön. 

 

Söm fö ljd av den ö kade völymen öch att hastigheten redan tidigare varit öacceptabel fö resla r vi da rfö r 

att vi a tga rdar detta genöm att anla gga tva  farthinder pa  stra ckan. 

 

 

FO RSLÄG TILL Ä TGÄ RDER     

Styrelsen fö resla r da rfö r att det anla ggs tva  farthinder la ngs ”statiönsva gen”. 

Styrelsen undersö ker öcksa  mö jligheterna att sö ka bidrag fö r a tga rden. 

 

Givet att sta mman accepterar fö rslaget budgeterar styrelsen fö r tva  farthinder, ett i na rheten av 

Va sbyva gen 17 öch ett pa  la mplig plats mellan Harrva gen öch Rö dingeva gen. 

  

Kvicksund 2019-12-27  

 


