
     

 

 

    Svensboda den 7 maj 2018 

Till medlemmarna i Svensboda samfällighetsförening och Svensboda natur- och fritidsförening 

Välkommen till föreningsstämman i SSF, Svensboda samfällighetsförening och medlemsmötet i SNF, 

Svensboda natur- och fritidsförening. Vid stämman och medlemsmötet den 26 maj ser vi tillbaka på 

förvaltningsåret 2017 och utvärderar styrelsens arbete med utgångspunkt från stadgar, 

förvaltningsplaner och budgetar. På medlemmarnas uppdrag granskar revisorerna styrelsens arbete 

och deras revisionsberättelser finns med i detta utskick. På mötena i maj sker även val till styrelsen 

för SSF och SNF. Valberedningen kommer att på föreningsstämman och medlemsmötet lämna förslag 

till val av ny ordförande och nya ledamöter. 

I pausen mellan mötena bjuds det på kaffe och kaka, serverat av medlemmar, som genom sina 

insatser bidrar till en trevlig stämning i Svensboda. Det tackar vi för och låter oss väl smaka. 

Vid höstmötet valdes en ny sammankallande till Grannsamverkan. I arbetsgruppen finns nu 

representanter från samtliga block.  Vi ser fram emot en lägesrapport från Grannsamverkansgruppen 

den 26 maj.  

Med utskicket till medlemsavgiften för SNF har en karta över SNF:s ägor skickats med som bilaga. Vi i 

styrelsen hoppas att allt fler upptäcker och stödjer SNF:s verksamhet i Svensboda. 

En arbetsgrupp i styrelsen har utarbetat en ny hemsida www.svensboda.se I mars togs den i bruk och 

samtliga handlingar, motioner och revisorernas berättelser till föreningsstämman och medlemsmötet 

finns på den. Samtliga handlingar till mötena finns även hos föreningarnas ordförande Jan Carlsson 
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På styrelsens uppdrag 

 

Jan Carlsson 

Ordförande 

SSF och SNF 

 

 

 

 



 

 

Art Kallelse till föreningsstämma i Svensboda samfällighetsförening 

Tid Lördagen den 26 maj 2018 kl 10.00 

Plats Föreningshuset vid fotbollsplanen 

 

 

Dagordning 

 

1 Föreningsstämmans öppnande 

2 Fråga om föreningsstämman är behörigt utlyst 

3 Val av ordförande för föreningsstämman 

4 Val av sekreterare för föreningsstämman 

5 Val av två justerare tillika rösträknare 

6 Godkännande av dagordningen 

7 Fastställande av röstlängd 

8 Fastställande av förvaltningsberättelse för 2017 

9 Fastställande av resultat- och balansräkning för 2017 

10 Revisorernas berättelse, se bilaga  

11 Fråga om ansvarsfrihet för styrelserna 

12 Val av ordförande 

13 Val av styrelseledamöter 

14 Val av styrelsesuppleanter 

15 Val av revisor 

16 Val av revisorssuppleanter 

17 Val av valberedning 

18 Motioner/skrivelser, se bilaga 

19 Övriga frågor 

20 Avslutning 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
Förvaltningsberättelse 

Förvaltningsåret 1 januari – 31 december 2017 

 

Styrelseledamöter, revisorer och valberedning 

 

Styrelse   1 januari – 27 maj 27 maj – 31 december 

 

Ordförande   Jan Carlsson  Jan Carlsson 

Sekreterare   Gunnel Hernegran Gunnel Hernegran 

Kassör   Per-Arne Lundin Tintin Öhman 

     Meta Sundin 

Vägansvarig   Eilert Nordensson Sture Holmström 

Webbansvarig   Sture Holmström Susanne Lyckeland 

Blockledaransvarig  Anders Lindberg Anders Lindberg 

Ledamot   Åke Pettersson Åke Pettersson 

Suppleanter   Eva Karlsson  Eva Karlsson 

   Per-Anders Åhlin Per-Anders Åhlin 

 

Revisorer   Thérèse Oxfält  Thérèse Oxfält 

   Peter Hummerhielm Peter Hummerhielm 

Suppleanter   Elisabeth Karlsson Elisabeth Karlsson 

   Charlotte Lillieroth Charlotte Lillieroth 

 

Valberedning   Monika Bylund Holmström Camilla Bauer 

   Bertil Röjhammar Bertil Röjhammar 

   Conny Källström Conny Källström

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Styrelsens möte 

Styrelsen har under 2017 haft 6 styrelsemöten; 18 februari, 1 april, 29 april, 10 juni, 26 augusti och 

den 18 november. Två möten har hållits med blockledarna; 1 april och den 26 augusti. 

Föreningsstämmor hölls den 27 maj och den 30 september. 

 

Vägunderhåll 

Under sommaren hyvlades vägarna av Rådmansö Schakt och dammbindningen och dikesklippningen 

utfördes av Stockholms Farmartjänst. Vinterväghållningen 2016 – 2017 sköttes av Bröderna Eriksson 

Entreprenad Singö AB och vintersäsongen 2017 -2018 av Tsverige Shippingline AB. 

 

Arbetsdagar 

Vår- och höstarbetsdagarna har ägnats åt uppsättning och borttagning av snökäppar. Röjning av sly i 

diken och rensning av vägtummor. Borttagning av träd och grenar i närheten av vägarna. 

Vägpottorna har fyllts med grus. 

 

Skanova 

Under 2017 har Telia/Skanova lagt ner fiber i Svensboda och grävningsarbeten har utförts på våra 

vägar. 

 

Ekonomi 

Resultat och balansräkningen för 2017 redovisas på särskild bilaga. 

 

Föreningsstämmor 

Under 2017 har två föreningsstämmor hållits; 27 maj och den 30 september.  Den 27 maj deltog 53 

personer från 45 delägarfastigheter och den 30 september medlemmar från 47 andelsfastigheter. 

Protokollen från föreningsstämmorna anslogs på anslagstavlorna vid infarten till Bergbacken och vid 

fotbollsplanen. Prokollen från föreningsstämmorna finns även på hemsidan svensboda.se 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Resultaträkning 2017  Budget Utfall Avvikelse 

Antal medlemmar  170 170 0 

Medlemsavgift  1250 1250 0 

 

Intäkter    

Medlemsavgifter  212500 212500 0 

Vägbidrag Transportstyrelsen 11000 10632 -368 

Övriga intäkter  0 4008* 4008 *Telia fiber 

Summa   223500 227140 3640 

 

Kostnader 

Vinterväg   120000 118745 -1255 

Barmarksunderhåll  50000 26675 -23325 

Delsumma   170000 145420 -24580 

 

Gemensamma kostnader 

Administration  8000 12638* 4638 *Dator+skrivare 4391  

Medlemsinformation  5700 4916 -784 

Arvoden och arbetsgivaravgifter 39550 38885 -665 

Bankkostnader  650 791 141 

Föreningsavgifter och försäkring 1400 1370 -30 

Delsumma   55300 58600 3301 

 

Summa kostnader  225300 204021 -21279 

 

Resultat   -1800 23119 24919 

 

Balansräkning 2017 

   Ingående Utgående 

Tillgångar   2017-01-01 2017-12-31 

Plusgiro   169649 292763 Enligt kontoutdrag 

Sparkonto   102068 102068 Enligt kontoutdrag 

Summa tillgångar  271717 394831 

 

Skulder och eget kapital 

Eget kapital   183867 206986 

Skuld till SNF   17600 26594 Betald 2017 

Förutbetalde medlemsavgifter 48750 61250 

Övriga upplupna kostnader  21500 100000 Vinterväghållning 

Summa skulder och eget kapital 271717 394831 



Revisionsberättelse för Svensboda 

Samfällighetsförening 2017 
__________________________________________________________________________________ 

 

För räkenskapsåret 2017-01-01 till och med 2017-12-31 har vi granskat årets redovisning för 

Svensboda Samfällighetsförening 717904-4479. Vi har granskat föreningens bokföring, 

styrelseprotokoll, avtal, väsentliga beslut, löpande arbete och andra förhållanden. Detta har gett oss 

en bild av styrelsens förvaltning. 

 

Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålenliga som grund för vårt 

uttalande.  

 

Det är vår uppfattning att redovisningen ger en rättvis bild av föreningens resultat och ställning. 

Styrelsens ledamöter har enligt vår uppfattning handlat i enlighet med föreningens stadgar. 

 

Vi tillstyrker: 

 

att föreningens årsmöte beviljar styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2017,  

och 

att resultat-och balansräkningen per 2017-12-31 fastställs. 

 

 

Svensboda den 28 april 2018 

 

 

 

Thérèse Oxfält    Peter Hummerhielm 

 

 

 

Undertecknad originalhandling förvaras av Jan Carlsson 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



§  18  Motioner/skrivelser 

 

Styrelsens förslag till avgift för tillfälligt vägslitage 
Våra vägar har idag en någorlunda god standard och med normalt vägslitage kan de bibehållas under 

många år framåt med sparsam drift och underhållsarbete. Vägarna i området är dock 

dimensionerade för ett sommarstugeområde på 1950- och 60-talet. De har inte bärighet för tunga 

transporter. Tunga transporter bör minimeras men kan inte helt undvikas. 

 

Trafik med tunga fordon eller annan verksamhet som ger onormalt slitage förekommer framförallt 

vid byggverksamhet eller markarbeten på enskilda fastigheter. Byggverksamheten kan vara 

nybyggnad om- eller tillbyggnad eller markarbete. 

 

Det är komplicerat att exakt avgöra hur stort slitaget blir av varje enskild transportverksamhet. 

Därför föreslår styrelsen införandet av en schablonavgift för tunga transporter vid ny- eller 

ombyggnation eller vid markarbeten. Grunden för denna avgift är 48 a § i Anläggningslagen (AL), den 

lagparagraf som ska lillämpas bl a vid nybyggnation, omfattande till eller ombyggnad, omfattande 

reparationer eller vid andra tunga och omfattande transporter av tillfällig karaktär. 

 

Enhetlig slitageavgift 
Vid all ny- eller ombyggnation eller markarbeten som kräver byggnadslov debiteras en avgift för 

extra slitage på vägarna. Avgiften föreslås motsvara den aktuellt gällande årsavgiften till 

vägföreningen. 

 

Tag kontakt med vägföreningen innan byggnation påbörjas så kan vi hjälpa till med att planera för 

minsta möjliga påverkan på våra vägar. 

 

Avgiften ska betalas till vägföreningen innan första tunga transport sker till berörd fastighet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


