
                 Dagordning på nästa sida!                 

Kallelse till Årsstämma för Öhns vägsamfällighet 
 

Tisdagen den 21 mars 2023 kl. 19:00           

Plats: VAKIN, Lokal Markan, Skiljevägen 38 

 

Från kl. 18:45 bjuds det på kaffe och semla och kl. 19:00 börjar årsmötet. 

OBS: Anmäl om Du vill ha semla senast fredag 17 mars till Helena Norberg via e-post 

helena0444@yahoo.se alternativt sms 070-572 57 58. 

 

Material inför stämman kommer att publiceras på vägföreningens hemsida: 

https://ohnumea.se/vagforeningen/   

Där kan ni hitta:  

- Kallelse 

- Förvaltningsberättelse 

- Revisionsberättelse 

- Budgetförslag 

- Valberedningens förslag 

 

Debiteringslängden i sin helhet innehåller för mycket personuppgifter för att läggas på 

hemsidan. Styrelsen föreslår en total debitering på 360 000 kr inkl. moms, vilket är 110 000 

kr mer än förra årets debitering. Detta främst på grund av ökade kostnader för snöröjning. 

Målsättningen är att medlemsavgifterna ska täcka årliga kostnaderna. Debiteringslängden 

kan beställas från ordförande Helena Norberg (kontaktuppgifter ovan).  

 

Vägsamfälligheten har idag ca 800 000 kr i kassan enligt den plan för vägrenovering som 

antogs på extrastämman 22 november 2016. Etapp 2, den sista etappen, som är 

Muddervägen och Hakegränd planerades då att genomföras inom 10 år. En budgetoffert har 

inkommit på 475 000 kr plus moms för att genomföra denna vägrenovering. Styrelsen förslår 

att vägrenovering av Muddervägen och Hakegränd genomförs under sommaren 2023, under 

förutsättning att godtagbara anbud inkommer. Beslut kommer att tas på stämman.  

Välkomna! 

/Styrelsen  

mailto:helena0444@yahoo.se
https://ohnumea.se/vagforeningen/


Dagordning  

§ 1. Stämman öppnas  
 
§ 2. Val av ordförande för stämman 
 
§ 3. Val av sekreterare för stämman 
 
§ 4. Val av två justerare 
 
§ 5. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt 
 
§ 6. Fastställande av dagordning inklusive övriga frågor 
 
§ 7. Förvaltningsberättelse  
 
§ 8. Revisionsberättelse  
 
§ 9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen  
 
§ 10. Ersättning för styrelse och revisorer  
 
§ 11. Styrelsens förslag till utgifts- och inkomststat samt debiteringslängd  
 
§ 12. Val av styrelse  
 
§ 13. Val av revisorer 
 
§ 14. Val av valberedning 
 
§ 15. Beslut om vägrenovering av Muddervägen och Hakegränd 
 
§ 16. Övriga frågor 
 
§ 17. Plats där protokollet från stämman hålls tillgängligt 
 
§ 18. Stämman avslutas 


