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Styrelsen har 2018 haft följande sammansättning:  
 
Ordförande  Henrik Ohlsson   Revisorer  Mats Kaudern   
Sekreterare  John Hedlund   Rev.suppl. Stefan Freij  
Kassör  Eleonor Nordkvist     
 
Ledamöter  Lennart Zackrisson    Valberedning  Björn Dahlin (samma-
   Leif Törnqvist    kallande) och Jon Lindroth 
 
Suppleanter  Roman Marciniak     

 Per Norén 
 Kajsa Murro   
 Christian Sigurdsson (webbredaktör) 
 

 
Under 2018 så har Västra Bodarnes Vägförening i det fortlöpande vägunderhållet genomfört 
följande insatser:  
 

- Vinterväghållning d v s snöröjning och sandning samt efterföljande sopning av 
vägarna. 

- Skrapning av grusvägar. 
- Slaghackning utmed vägkanterna. 
- Underhållsarbete av slitbanorna på asfaltsvägarna samt lagning av skador.  
- Rensning av brunnar och vägtrummor 

 
Utöver underhållsarbete av vägbanor så har vi genomfört vägförbättring på del av 
Gräskärrsvägen, del av Björkängsvägen, del av Bergsjödalsvägen och del av Näsetvägen. 
 
Vi har också varit delaktiga i upprättandet av den nya gång och cykelvägen mellan 
Ljungbacken och ”Friluftsskolan”. Vi har varit med i planeringen av återställandet och 
utförandet, inklusive nya mötesplatser, på Mossbergs väg samt vägens anslutning till Västra 
Bodarnevägen. Vi har också varit med och påverkat den nya anslutningen till 
järnvägsövergången. Dessa arbeten har utförts och finansierats av Rydlers Bygg, enligt 
kommunens detaljplan. 
 
 
Styrelseprotokoll samt annan aktuell information läggs ut på vår hemsida www.vbodarna.se, 
så att alla medlemmar kan följa föreningens arbete. Även andra föreningar verksamma i 
Västra Bodarna har tillgång till hemsidan.  
 
Under året har styrelsen haft 10 protokollförda sammanträden.  



 
 
 
 
 
 
 
Förslag till resultatdisposition 
 
Balanserat resultat          908 850 kr 
Årets resultat       -     66 648 kr 
Till årsstämmans förfogande         842 202 kr  
 
 
Styrelsen föreslår årsmötet att i ny räkning balanseras 842 202 kr 
 
Beträffande föreningens redovisade resultat för räkenskapsåret och ställning per 2018-12-31 
hänvisas till bilagda resultat- och balansräkningar. 
 
Västra Bodarne i februari 2019 
 
 
 
Henrik Ohlsson  Eleonor Nordkvist John Hedlund 
Ordförande   Kassör   Sekreterare 
 
 
 
Leif Törnqvist   Lennart Zackrisson   
Ledamot   Ledamot   
 
 
 
 
 
Min revisionsberättelse har angivits 2019- 
 
 
 
Mats Kaudern 
Av årsstämman 2018 utsedd revisor  


