
 

     

 

 

 

    Svensboda den 8 september 2019  

 

Till medlemmarna i Svensboda Samfällighetsförening och Svensboda Natur- och Fritidsförening  

Välkommen till föreningsstämma i SSF och medlemsmöte i SNF lördagen den 28 september 2019 

med början kl 12.15. Vid mötena presenteras styrelsens förslag till årsavgifter för 2020. Samtliga 

handlingar finns även tillgängliga på hemsidan www.svensboda.se. 

Vi önskar också välkommen till höstens arbetsdag som börjar kl 9.00 och avslutas 11.30. Anslag om 

arbetsdagen finns vid infarterna på våra anslagstavlor samt på hemsidan www.svensboda.se 

Arbetsuppgifterna har tagits fram i samråd med blockledarna. Arbetsdagen avslutas som tradition 

med sopplunch vid fotbollsplanen kl 11.30 – 12.15.  

I år kommer vi också att ha en extra arbetsdag för eldning av allt ris efter Alfrida och röjning av 

vägkanter. Den 5 oktober har vi planerat, förutsatt att vädret medger det. Närmare information om 

”eldningsdagen” på mötet den 28 september och på hemsidan. 

Vi hoppas på stor uppslutning till lördagens möten, varmt välkomna! 

 

På styrelsens uppdrag 

Meta Sundin 

Ordförande 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.svensboda.se/
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Art Kallelse till föreningsstämma i Svensboda Samfällighetsförening (SSF) 

Tid Lördagen den 28 september 2019 kl 12.15 

Plats Föreningshuset vid fotbollsplanen 

 

Dagordning 

1. Mötets öppnande 

2. Fråga om mötet är behörigt utlyst 

3. Val av ordförande för mötet 

4. Val av sekreterare för mötet 

5. Val av två justerare tillika rösträknare 

6. Godkännande av dagordningen 

7. Fastställande av röstlängd 

8. Styrelsens förslag till uppskjutande av budget och förvaltningsplan för 2020 

9. Styrelsens förslag till årsavgift för 2020 

10. Fastställande av debiteringslängd för 2020 

11. Godkännande av Grönområdesplan för Svensboda 1:3 

12. Godkännande av ansökan om Marklov för Svensboda 1:3 med Grönområdesplanen som 

underlag. 

13. Inkomna motioner/skrivelser 

14. Övriga frågor 

15. Justering och anslag av protokollet 

16. Avslutning 



 

Förvaltningsplan för Svensboda Samfällighetsförening 2020 

Samfälligheten 

Vägföreningen i Svensboda omvandlades 1998 till en samfällighet enligt lagen om förvaltning av 

samfälligheter SFL 1973:150. Varje fastighet har enligt anläggningsbeslutet andelstal ett i 

samfälligheten.  

Svensboda Samfällighetsförening är också lagfaren ägare till fastigheten Svensboda 1:3 som även 

innehar andelar i fem delägarsamfälligheter, varav andelen i Stensjön är den största. 

Styrelsens uppdrag 

Styrelsen har det statliga uppdraget att uttaxera avgifter från 170 delägarfastigheter i samfälligheten. 

Medlemskapet i Svensboda Samfällighetsförening är obligatoriskt.  

Inför 2020 

Mot bakgrund av stormen Alfrida aktualiserades hur finansiering av lagstadgade kostnader 

relaterade till underhåll och förvaltning av den ägda fastigheten Svensboda 1:3 skall ske. 

Styrelsen föreslår oförändrad medlemsavgift på 1.500 kr för 2020 och kommer till vårens ordinarie 

föreningsstämma att presentera en samlad förvaltningsplan och budget för 2020.   

Samfälligheten har sedan hösten 2018 ett flerårigt avtal med entreprenören TS Shipping Line i 

Sverige AB för vår väghållning.  

 

Plan för väghållningen 2020 innehåller  

– vinterväghållning: snöröjning och halkbekämpning 

– sommarunderhåll: årlig sladdning, dammbindning och dikesklippning samt ett fortsatt underhåll av 

vägtrummor. Härutöver kommer grusning och kantskärning samt eventuell dikesrensning ske om 

behov finns. Eventuellt fortsatt översyn/breddning av vändplanerna. 

  



 

 

Art Kallelse till medlemsmöte i Svensboda Natur- och Fritidsförening (SNF) 

Tid Lördagen den 28 september 2019 efter mötet i SSF 

Plats Föreningshuset vid fotbollsplanen 

 

Dagordning 

1. Mötets öppnande 

2. Fråga om mötet är behörigt utlyst 

3. Val av ordförande för mötet 

4. Val av sekreterare för mötet 

5. Val av två justerare tillika rösträknare 

6. Godkännande av dagordningen  

7. Fastställande av röstlängd  

8. Styrelsens förslag om uppskjutande av förvaltningsplan och budget 2020 

9. Fastställande av medlemsavgift för 2020 

10. Inkomna motioner/skrivelser 

11. Övriga frågor 

12. Justering och anslag av protokollet 

13. Avslutning 

  



 
 

Förvaltningsplan för Svensboda Natur- och Fritidsförening 2020 

 

Föreningen 

Föreningens syfte enligt stadgarna är att förvalta, vårda och underhålla Svensboda 1:3 och dess 

tillhörande markområden och byggnader till nytta och användbarhet för medlemmarna. 

 

Föreningens verksamhet i övrigt omfattar att underhålla, vårda och utveckla allmänna platser såsom 

badplatser och genomföra aktiviteter som gynnar alla boende i Svensboda. 

 

SNF är en ideell förening, som enligt stadgarna är knutet till fastighet och inte person.  

 

Inför 2020 

 

Styrelsen föreslår en medlemsavgift på 500 kr för 2020, en sänkning med 50 kr. 

 

Till vårens ordinarie medlemsmöte kommer styrelsen att presentera ett förslag till ett mer detaljerat 

förslag till förvaltningsplan och budget för 2020.  

 
Övergripande plan 2020: 
 
– blockens arbetsdagar 

– sedvanligt underhåll av stigar, ängar och badplatser 

– midsommarfirande block 4 

– kostnadsersättning för gemensamma evenemang i Svensboda 


