
Småskärsuddsvägens Samfällighetsförening 

Protokoll från Styrelsemöte 2018.04.01    19:00- 20:30 

www.smaskaruddsvagen.se 
Lokal: Konf.rum  Dina försäkringar   Närvarande: 

Ola Burström, ordf,    Gun-Britt Jonsson, kassör,    Jan Kaarle, sekr., 

Yvonne Lundgren , styrelseledamot, Magnus Jonsson, suppleant. Ej närv:   

Bernt Olofsson, Dan Lindvall 

 

1. Mötets öppnas. 

 

2. Föregående protokoll genomgicks, lägges till handlingarna. 

 

3. Ekonomi. Årsredovisningen klar. Årets resultat visar på ett 

underskott på c:a 87 000:- . Vi föreslår oförändrad uttaxering  15:- 

per andel. För fastboende blir uttaxeringen det dubbla, alltså 30:- per 

andel. Kvarstående skulder från medlemmar har efter påminnelser 

nu minskat från 26 000:- till c:a 9 000:-.  Lånet för väginvesteringen 

från 2014,  där återstår nu endast c:a 115 000:- att betala. Uttaxering 

med 50:- per andel kommer att föreslås, och därmed är lånet 

avbetalt. 

 

4. Arvoden. Styrelsen föreslår oförändrade arvoden  

 

5. Vägfrågor..   

 

Sista delen av vägen, ca 170 m, och trevägskorsningen har nu under 

hösten 2017 rustats upp.  

 Igenvuxna diken är upprensade,  två nya igenslammade vägtrummor 

utbytta, några stora björkar är avverkade, vägen breddad från 4,4 m 

till 5,8 m och försedd med ny beläggning, samt  den för snäva kurvan 

riktning mot Högsböleskiftet,  är breddad, en uppstickande sten (efter 

c:a 300m från E4)  är uppgrävd och beläggningen återställd. 

 Totala  kostnaden blev  359 000:-.  

 Ansökan om bidrag finns inskickad för behandling hos Trafikverket.                                                                                               

 

Vinterväghållningen har fungert mycket bra under denna ovanligt 

snöiga vinter.   

Viktbegränsning till max 3 ton är nu införd från början av april till i 

slutet av maj.  

 

 



 

 

6.  Hemsida. Fortsatt propagering för vår hemsidan, som finns 

tillgänglig på nätet. (se ovan)   Numera behöver vi endast skicka ut 

aktuella handlingar till ett fåtal medlemmar. All info finns tillgänglig 

på hemsidan.                Högsböleskiftet har nu också en egen hemsida.    

www.hogsboleskiftet.se 

 

7. Förslag till budget. Här ökar vi driftkostnader väg till 37 000:- och 

därmed blir det budgeterade resultatet + 4 845:-  Uttaxeringen för 

investeringen föreslås till 50:- per andel. 

 

8. Årstämma,  Lördag den 19 maj kl 10.00-11.00 Pite Havsbad. Alla 

dokument kommer att finnas tillgängliga på hemsidan, och skickas 

dessutom ut per post till ett fåtal som har begärt att få till sin 

hemadress.  Vi ser till att en aktuell debiteringslängd finns tillgänglig 

på mötet. 

 

      9. Övriga frågor.  Vi diskuterade vinterväghållningen, som vi anser har    

fungerat utmärkt med Bernt Olovsson som ansvarig.  

  

10. Mötet avslutas. 

 

Vid protokollet               Jan Kaarle 

 

 

 

 
           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


