
TILL ÄGARE AV INGÅENDE FASTIGHETER 

 

 

  
KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA 

ÅR 2021 

Kallelse till a rssta mma fö r Kvicksunds va stra samfa llighetsfö rening. Kallelsen 

inneha ller underlag i förm av Kallelseinförmatiön, Dagördning, 

Fö rvaltningsbera ttelse, Revisiönsbera ttelse, Resultat- öch balansra kning samt 

fö reslagen budget fö r a ret. 



INNEHÅLLSFÖRTECKNING 

Inneha ll 

Till a gare av inga ende fastigheter _______________________________________________________________________ 1 

Dagördning _______________________________________________________________________________________________ 2 

Fö rvaltningsbera ttelse 2020_____________________________________________________________________________ 3 

Revisiönsbera ttelse 2020 ________________________________________________________________________________ 5 

Resultatra kning 2020 ____________________________________________________________________________________ 6 

Balansra kning 2020 ______________________________________________________________________________________ 7 

Budgetfö rslag 2021 ______________________________________________________________________________________ 8 

Fö reningsinförmatiön ____________________________________________________________________________________ 9 

Mötiön anga ende hastigheten pa  Va sbyva gen ________________________________________________________ 10 

 

  

 



KALLELSE 

Sida 1 

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 2021-02-27 kl. 10:30 utömhus vid Wa sby ga rd. Detta 

med anledning av pa ga ende pandemi. 

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: 

           Mötiön anga ende hastigheten pa  Va sbyva gen 

9. Ersa ttning till styrelsen öch revisörerna. 

10. Styrelsens fö rslag till utgifts- öch inkömststat samt  

           debiteringsla ngd fö r 2021 

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 2020 
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Revisiönsbera ttelse 2020 
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Resultatra kning 2020 
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Balansra kning 2020 
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Budgetfö rslag 2021 
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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 anga ende hastigheten pa  Va sbyva gen 

  

MOTIONEN 

GÄLLER  

Mötiön anga ende hastigheten pa  Va sbyva gen 

 

KONTÄKTPERSONER      

  Styrelseledamö ter enligt könstitutiönsprötököllet 2020 

  

MOTIONEN GÄ LLER 

Hastigheten pa  Va sbyva gen a r 30km/h. Det a r en hastighetsbegra nsning söm 

behö vs fö r att cyklister öch fötga ngare ska kunna anva nda va gkanten pa  ett sa kert 

sa tt da  ga ng -öch cykelbana saknas. Tyva rr fö ljer majöriteten av de fördön söm 

passerar inte hastighetsbegra nsningen vilket medfö r fara fö r cyklister öch 

fötga ngare. Man bö r a ven beta nka att en hel del av dessa cyklister öch fötga ngare 

a r barn söm ska ta sig till öch fra n skölan. 

Sa rskilt utsatt a r stra ckan fra n ladan mittemöt Watz ner möt Fallandia da r bilar 

gasar pa  tröts att va gen a r smal öch sikten a r da lig p.g.a. backen. 

Va gfö reningen behö ver vidta ytterligare a tga rder fö r att sa kersta lla att 

hastigheten fö ljs sa  att cyklister öch fötga ngare kan ta sig fram pa  ett sa kert sa tt.  

 

Möt bakgrund av övansta ende yrkar vi pa  att Va gfö reningen undersö ker fö ljande 

alternativ fö r att sa kersta lla att hastigheten pa  30km/h efterfö ljs pa  Va sbyva gen. 

- Uppfö rande av fler farthinder, s.k. cirkelgupp. Detta finns redan pa  ett fa tal 

sta llen la ngs va gen. 

- Utbyggnad av ga ng – öch cykelbana. 

- Va ghinder, s.k. sidöfö rskjutningar, söm ömö jliggö r att tva  bilar mö ts, de fa r 

ista llet va nta in varandra. 

- Digital skylt söm pa visar bilens faktiska hastighet tillsammans med införmatiön 

öm att sa nka farten/hastighetsbegra nsningen. 

- Ytterligare alternativ söm kan framkömma pa  a rssta mman men söm inte sta r 

nedtecknade i denna mötiön.  

 

  

Kvicksund 2020-12-29  

 


