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Protokoll från Föreningsstämma i Svensboda samfällighetsförening, SSF, 
lördagen den 30 september 2017, kl 12.15 i Föreningshuset vid fotbollsplanen 

 
1 Föreningsstämmans öppnande 
Mötet öppnades av Jan Carlsson som också tackade arrangerande medlemmar för soppa och 
smörgås som serverats efter arbetsdagen som föregått mötet. Närvarande 
styrelseledamöter presenterades. 
 

2 Fråga om mötet är behörigt utlyst 
Frågan besvarades med ja. 
 

3 Val av ordförande för mötet 
Till ordförande för mötet valdes Lars Gröndahl. 

 
4 Val av sekreterare för mötet 
Till sekreterare för mötet valdes Gunnel Hernegran. 

 
5 Val av två justerare tillika rösträknare 
Till justerare och tillika rösträknare valdes Berit Staaf och Lisa Randbäck. 

 
6 Godkännande av dagordningen 
Dagordningen godkändes. 
 

7 Fastställande av röstlängd 
Röstlängden fastställdes, 47 av 170 delägarfastigheter representerades på stämman. 
 

8 Styrelsens förslag till förvaltningsplan för 2018 
Jan Carlsson redogjorde för styrelsens förslag till förvaltningsplan.  Styrelsen kommer att 

teckna nytt avtal för vinterväghållning 2017/2018, diskussion pågår med två entreprenörer. 

Våren 2018 planeras hyvling och grusning av vägarna, något som behöver upprepas 

vartannat eller vart tredje år för att bibehålla vägstandarden. Till sommaren binds 

vägdammet med magnesiumklorid, ett miljövänligt salt och i slutet av juli kommer 

dikesrenarna att slås. Längs Stensjövägen vid Bymossvägen kommer en sandficka att läggas 

upp. Bergbacksinfarten iordningsställs enligt tidigare planer från 2016. På arbetsdagarna 

kommer sly att röjas och vägtrummor att rensas.  

Styrelsens förslag till förvaltningsplan godkändes. 
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9 Styrelsens förslag till budget för 2018 
Kassören Meta Sundin presenterade styrelsens förslag till budget. För vintervägunderhåll 
avsätts 125 000 kr och för vårens och sommarens vägunderhåll avsätts 250 000 kr, en ökning 
med ca 200 000 kr jämfört med innevarande år vilket avser hyvling och grusning. Föreningen 
har god ekonomi så styrelsen föreslår att merparten av kostnadsökningen täcks av 
balanserade medel samt en höjning av avgiften med 250 kr. 
Styrelsens förslag till budget godkändes, vilket innebär en höjning av avgiften med 250 kr till 
1 500 kr för 2018. 
 

10 Fastställande av debiteringslängd för 2018 
Debiteringslängden presenterades och godkändes. Faktura skickas i november 2017 och 
avgiften skall betalas senast den 31 januari 2018. 
 

11 Inkomna motioner/skrivelser 
Styrelsens förslag till slitageavgift bordlades. Styrelsen ombads förtydliga delar av 
skrivningen och återkomma till föreningsstämman i vår. 

 
12 Övriga frågor 
Ett påpekande från medlem om områdets sandlådor inför vintern. Vägansvarig fick i uppdrag 
att se över tillgängligheten och tillse att sanden innehåller salt under vintern. 
 

13 Justering och anslag av protokollet 
Protokollet kommer att publiceras på föreningens hemsida www.svensboda.se samt anslås 

på föreningens anslagstavlor i området  

14 Avslutning 
Mötet avslutades och ordföranden tackade för visat intresse. 

 

Vid protokollet   Mötets ordförande 

…………………………………………….  ……………………………………………… 

/Gunnel Hernegran/   /Lars Gröndahl/ 

Justeras   

……………………………………………….  ………………………………………………. 

/Berit Staaf/   /Lisa Randbäck/ 

http://www.svensboda.se/

