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Kostnaderna blev ca 19 % högre än budget. Intäkterna blev ca 4 % högre än budget.  

Budgetöverskridandet på kostnadssidan var ca 15 600 kronor. Ökningen i löpande underhåll 

stod för 14 000 av detta, vilket i sin tur bland annat berodde på det kostnadskrävande 

vinterunderhållet (19 000 mot 12 000 förra året). Vi har ju sedan viss tid slutat förlita oss på 

kommunens vinteråtgärder, som mestadels inte utfördes trots kostnadsbelastning. Nu 

anlitar vi entreprenörer vid behov, vilket förbättrat vinterunderhållet avsevärt men till högre 

kostnad. Även det vanliga vägunderhållet har kostat mer än budgeterat. Administrationen 

kostade 1 800 mer än budgeterat. Återspeglas i budgetförslaget för det nya året. 

På intäktssidan gäller att medlemsbetalningarna i vanlig ordning blev högre än 

utfaktureringen (=budget), vilket beror på ett antal påminnelser och förseningsavgifter, som 

glädjande nog är ca hälften av förra årets. (7 stycken mot 16 stycken förra året).  

Vidare kan noteras att statsbidraget för drift av vägen ökat något trots aviserad minskning. 

Killebäcks Vägförening skall enligt Lantmäteriförrättning betala oss 8 % av vår totala 

kostnadsbudget. De fakturerades och betalade 6 480 kronor för sitt sammanlagda slitage på 

vår väg (80 fastigheter).  

En ledningsrätt på 2 992 kronor har inkasserats från kommunen, som lagt VA under vår väg 

vid Paradishöjden för ca 5 år sedan   

Två extra slitageavgifter från nybyggare har fakturerats och betalats (20 000) enligt budget. 

Det är ju så att årsbetalningen från medlemmarna enligt andelstal endast inkluderar normalt 

slitage. Vid större slitage utgår extra avgift enligt § 48a i Anläggningslagen. Vi har definierat 

att sådan extraavgift skall utgå vid byggen som kräver myndighetstillstånd. (Reglerna finns 

på föreningens hemsida). Vi har fakturerat totalt 130 000 under två år och numera fått in 

115 000 kronor. En fastighet har inte fått slutbesked och betalningen (10 000) skjuts därmed 

upp. En annan fastighet påstår att deras VA-anslutningsarbete med tunga transporter inte 

hade något myndighetstillstånd! Den skulden (5 000) kommer kanske att kvarstå på 

obestämd tid. Inbetalade extraslitageavgifter fonderas för framtida asfaltering, som kommer 

att krävas tidigare på grund av extra tung belastning. Till allas gagn. 

Enligt beslut på stämman 2016 skall 50 000 kronor extra utdebiteras per år i 10 år för att 

tillsammans med de extra slitageavgifterna sättas i en fond för framtida vägbeläggning eller 

andra engångsjobb. Detta gjordes nu för andra gången. I denna fond har vi nu 215 000, varav 

100 000 kommer från extra utdebitering. 

 Resultatet budgeterades till 70 000 men blev ca 61 000, dvs. ca 9 000 mindre. 

På löpande konto finns 156 622,23 kronor. Enligt stadgarna ska vi ha minst 3 basprisbelopp 

till förfogande, d.v.s. 3x46 500 = 139 500.  

På Sparkontot finns som sagt 215 000 kronor.  

Våra totala banktillgångar vid verksamhetsårets slut var 371 622,23 kronor. 


