
Svensboda den 8 september 2020 

Till medlemmarna i Svensboda Samfällighetsförening 

Välkommen till föreningsstämma i SSF  den 26 september 2020 med början kl 12.15. Kom gärna i 
god tid så att vi hinner notera alla röstberättigades närvaro före mötet.  

Vid mötet presenteras styrelsens förslag till årsavgifter för 2020 samt förslag till 
verksamhetsplan. Samtliga handlingar finns även tillgängliga på hemsidan www.svensboda.se. Vid 
stämman kommer det även beslutas om förslag till stadgeändringar (beslut 2). 

Åtgärder på grund av rådande pandemi 
Det är mycket viktigt att vi tänker på att hålla avstånd mellan varandra och därför 
rekommenderar vi att högst en medlem per fastighet närvarar! Vi kommer att ta delar av 
gräsmattan i anspråk för att kunna placera ut bänkar med tillräckliga avstånd och det kommer 
att vara svårt för alla att se skärmen.  

Styrelsen har också beslutat att tillämpa de möjligheter som ges i den nya lagen (2020:198) om 
tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor. Vi har 
beslutat att en deltagande medlem kan få företräda upp till tre medlemsfastigheter genom 
fullmakt. Exempel på fullmakt bifogas. 

Arbetsdag 

Vi önskar också hälsa alla medlemmar välkomna 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.  

Med hänsyn till den rådande pandemin blir det ingen servering av soppa och smörgås i år vid 
arbetsdagens slut. 

I år kommer vi också att ha en extra arbetsdag för eldning av det ris och sly som samlat ihop efter 
gemensamma arbetsdagar under året samt till följd av väghållarens underhållningsarbete. Det 
finns också möjlighet att inför eldningsdagen att på eget initiativ röja sly på fastigheten Svensboda 
1:3. Se mer information om detta i separat blad som bifogas detta utskick.  

Eldningsdagen är planerad till lördagen den 10 oktober men kan ställas in vid dålig väderlek. Se 
information på föreningens Facebookgrupp (Svensboda – medlemsinformation) samt hemsida 
www.svensboda.se 

Vi hoppas på stor uppslutning till både stämma/medlemsmöte, arbetsdag och eldningsdag, varmt 
välkomna! 

På styrelsens uppdrag 
Bertil Röjhammar, ordförande 
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Art Kallelse till föreningsstämma i Svensboda Samfällighetsförening (SSF) 

Tid Lördagen den 26 september 2020 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 budget och förvaltningsplan för 2021 (SSF: bilaga 1)

9. Styrelsens förslag till årsavgift för 2021 (SSF: bilaga 1)

10. Fastställande av debiteringslängd för 2021

11. Styrelsens förslag till ändrade stadgar, beslut 2 (SSF: bilaga 2)

12. Inkomna motioner/skrivelser

13. Övriga frågor

14. Justering och anslag av protokollet

15. Avslutning



Förvaltningsplan för Svensboda Samfällighetsförening 2021 

Samfälligheten 
Vägföreningen i Svensboda omvandlades 1998 till en samfällighet enligt lagen (1973:1150) om 
förvaltning av samfälligheter. Varje fastighet har enligt anläggningsbeslutet andelstal ett i 
samfälligheten. 

Svensboda Samfällighetsförening är också lagfaren ägare till det grönområde som angränsar till 
en stor del av fastigheterna i Svensboda (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 171 delägarfastigheter i samfälligheten. 
Medlemskapet i Svensboda Samfällighetsförening är obligatoriskt. 

Inför 2021 
I samband med tidigare styrelses utredningsarbete, med stöd från advokatfirman 
Optimus, klargjordes ägarförhållande kring fastigheten Svensboda 1:3. I samband med 
föreningsstämman den 29 augusti 2020 fattades också beslut om att SSF återtar 
förvaltningsansvaret över fastigheten. Beslutet innebär att den kostnad för förvaltning av 
grönområdet som tidigare tagits av SNF istället kommer att belasta SSF. 

Styrelsen föreslår avgift för väghållning på 1.500 kr för 2021 samt en kostnad för förvaltning av 
den gemensamägda fastigheten Svensboda 1:3 på 400 kronor. Totalt föreslås en medlemsavgiften 
på 1.900 kr för 2021. 

Samfälligheten har sedan hösten 2018 ett flerårigt avtal med entreprenören TS Shipping Line i 
Sverige AB för vår väghållning. Styrelsen arbetar för att hitta en leverantör som kan bistå i 
förvaltningsarbetet av grönområdet. 

Plan för väghållningen 2021 
• 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.

Plan för det gemensamägda grönområdet 2021 
• Följa upp och arbeta vidare med den grönområdesplan som gäller fastigheten Svensboda 1:3
• Planera prioriterade åtgärder vid de gemensamma arbetsdagarna
• Följa upp de ansökningar om trädfällning som inkommer från enskilda medlemmar i linje med

dokumentet ”riktlinjer för marklov” (se hemsida)

• Underhåll av Norra badet.

• Underhåll av samfällighetens anläggningar och övriga tillgångar.

SSF: Bilaga 1



SSF Budgetförslag 2021   
   
Vägarna, Svensboda GA2 2020 2021 
Antal medlemmar  170 171 
Medlemsavgift 1500 1500 
     
Intäkter    
Medlemsavgifter 255 000 256 500 
Vägbidrag Trafikverket 12 000 12 000 
Övriga intäkter 56 000 0 
S:a intäkter 323 000 268 500 
     
Verksamhetskostnader    
Vinterväghållning -120 000 -120 000 
Barmarksunderhåll -180 000 -120 000 
S:a versamhetskostnader -300 000 -240 000 
     
Gemensamma kostnader, andel 75%* -67 000 -70 500 
     
Summa kostnader -367 000 -310 500 
     
Resultat före avskrivningar -44 000 -42 000 
Avskrivningar och finansiella poster -6 635 -6 635 
Resultat efter avskrivningar -50 635 -48 635 

   
   
Grönområdet, Svensboda 1:3 2020 2021 
Antal medlemmar  170 171 
Medlemsavgift 0 400 
     
Intäkter    
Medlemsavgifter 0 68 400 
Arrenden 4 000 4 000 
S:a intäkter 4 000 72 400 
     
Verksamhetskostnader    
Grönområdet -15 000 -20 000 
Underhåll bad, fastigheter, inventarier 0 -5 000 
S:a verksamhetskostnader -15 000 -25 000 
     
Gemensamma kostnader, andel 25% * 0 -23 500 
     
Summa kostnader -15 000 -48 500 
     
Resultat före avskrivningar -11 000 23 900 
Avskrivningar och finansiella poster 0 0 
Resultat efter avskrivningar -11 000 23 900 

   



TOTALT RESULTAT FÖRE AVSKRIVNINGAR -55 000 -18 100 
AVSKRIVNINGAR -6 635 -6 635 

TOTALT RESULTAT EFTER AVSKRIVNINGAR -61 635 -24 735 

   

   
Gemensamma kostnader   *Andelar 2021 
Styrelsearvoden -28000 -56 000 
Arbetsgivaravgifter -7000 -17 000 
Övriga arvoden -4000 -8 000 
Administration, försäkring m.m. -13000 -13 000 
Konsultarvoden -15000 0 
S:a gemensamma kostnader -67 000 -94 000 

   
   
Kassaflödesprognos budget 2021     
Kassabehållning januari 2021  76 422 
Inbetalningar  340 900 
Utbetalningar  -359 000 
Investeringsutgifter  0 
Kassabehållning december 2021   58 322 

 



   

 

      Bilaga 2 

 

Förslag till ändring av stadgar för Svensboda Samfällighetsförening SSF, 717904-4479. 

Nuvarande skrivning Förslag till ny skrivning 
 
§ 2 Samfälligheter 

 
Föreningen förvaltar följande samfälligheter. 
 
1. Anläggningssamfällighet tillkommen 

genom anläggningsbeslut 1972-01-28, 
Svensboda ga:2, Enskilda vägar i 
Svensboda. 

 
 

 
§ 2 Samfälligheter 

 
Föreningen förvaltar följande samfällighet:  
Anläggningssamfällighet tillkommen genom 
anläggningsbeslut 1972-01-28, Svensboda 
ga:2, Enskilda vägar i Svensboda. 

 
Föreningen förvaltar även Fastigheten 
Svensboda 1:3, Riala socken, Norrtälje 
kommun, erhållen genom gåva med lagfart 
1972-11-08. 
 

 



Möjlighet för enskilda fastighetsägare att ta bort sly på fastigheten Svensboda 1:3 
 

 

 

I samband med att en ny grönområdesplan antogs för den gemensamägda fastigheten Svensboda 1:3 
finns det också förbättrade möjligheter för föreningen (SSF) att bedriva ett aktivt förvaltningsarbete 
på fastigheten. 

Som ett led i detta vill styrelsen informera föreningens medlemmar om möjligheten att själva ta ner 
sly på Svensboda 1:3, exempelvis i anslutning till den egna tomten. Genom att röja slö främjas 
tillväxten av de träd som frihuggs och samtidigt minskar risken för missväxta träd.  

Detta arbete får genomföras under förutsättning att det sker i enlighet med den grönområdesplan 
som skickades ut till samtliga medlemmar under 2019 och som även finns tillgänglig på föreningens 
webbplats (svensboda.se). 

Som sly räknas träd med mindre diameter än 5 cm nederst på stammen. Trädet bör kapas så långt 
ner som möjligt för att undvika skador på djurliv (stubbar får efter röjning sticka upp max 10 cm). Den 
medlem som rensar mycket sly på en plats måste också vara beredd att ta småsly som snabbt 
kommer upp igen under de närmaste åren. Vid gallring av grövre träd skall skogsansvarig kontaktas 



Observera att det sedan 2015 finns krav på körkort för röjsåg och motorsåg. Föreningen kan därför 
inte kommendera någon som inte uppfyller kraven att utföra sådant arbete. Föreningen uppmanar 
därför medlemmar som saknar ett sådant att använda icke motordrivna verktyg. 

Observera att grönområdesplanen ger tydliga rekommendationer om vilka träd och trädarter som 
bör röjas. Förenklat handlar det om att avlägsna träd som växer tätt intill stammen eller växer in i 
kronan på värdefulla äldre ofta grova träd. Riktlinjen är att det cirka 1 meter runtom trädkronan bör 
det vara fritt från andra träd. Det är ofta lövträd (ex. ek och asp) och tallar som trängs på detta sätt 
av andra träd. 

Precis som ogräs har sly en tendens att nästan ta all näring från de växter vi faktiskt vill ha kvar. 
Dessutom får man bort gnagare och andra skadedjur från marken. Rönn är bra vintermat för våra 
fåglar. Bäver och älg älskar att äta sälg, så den kommer de att sköta röjningen av. 

 
Upphämtning v.41 
Under vecka 41 kommer föreningens upphandlade vägentreprenör att hämta upp höga med sly 
placerade i dikena (dock inte så att de riskerar att skymma sikten på vägen) på Lillsjövägen, 
Kvarnvägen, Stensjövägen (vägar som angränsar till Svensboda 1:3). Om det behövs 
uppsamlingsplatser även på andra vägar än ovan nämnda behöver dessa meddelas till 
info@svensboda.se senast fredag 2 oktober. 

 

Frågor om möjlighet att röja sly besvaras av styrelsen på adressen info@svensboda.se. 

 

about:blank


 

 

FULLMAKT 
 

 

För ........................................................................................................................... 

 

att företräda fastigheten ........................................................................................ 

 

vid föreningsstämma i Svensboda Samfällighetsföreninng den 26 september 2020. 

 

 

Fastighetsägare, namn ............................................................................................ 

 

Ort/datum     Ort/datum 

Underskrift    Underskrift 

 

 

 

 

 

Observera att ett ombud får företräda högst tre medlemsfastigheter vid denna föreningsstämma. 
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