
 

 
 
 
 
 
 
 
 

  

Till medlemmar i Svensboda Samfällighetsförening SSF och Svensboda Natur- och 
Fritidsförening SNF 
 
Välkommen till arbetsdag, föreningsstämma i SSF och medlemsmöte i SNF lördagen den 25 september 
2021. 
 
Arbetsdag med korvgrillning börjar kl 09.00 och avslutas 11.00 med gemensam grillstund. Information om 
arbetsdagen samt uppsamlingsplatser för respektive block finns uppsatt på anslagstavlorna vid infarterna 
till Svensboda samt på hemsidan  www.svensboda.se Arbetsuppgifterna har tagits fram i samråd med 
blockledarna. 
 
Föreningsstämma SSF och medlemsmöte SNF kl 12.00. 
Styrelsen kommer att presentera förslag till årsavgifter för 2022 samt förslag till förvaltningsplaner. 
Samtliga handlingar finns även tillgängliga på hemsidan www.svensboda.se.  
 
Åtgärder på grund av rådande pandemi 
Det är fortsatt viktigt att hålla avstånd till varandra. Styrelsen rekommenderar att högst en medlem per 
fastighet närvarar! Cirka femtio stolar kommer att finnas tillgängliga för utlåning. Medtag egen stol om 
möjlighet finns.  
 
 

Styrelsen hoppas på stor uppslutning till arbetsdag och stämma/medlemsmöte. 
 
Varmt välkomna!  
  
På styrelsens uppdrag 
 
Bertil Röjhammar, ordförande. 
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Art Kallelse till föreningsstämma i Svensboda Samfällighetsförening (SSF)  
Tid Lördagen den 25 september 2021 kl 12.00 
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 2022 (bilaga 1) 
 

9. Styrelsens förslag till årsavgift för 2022 (bilaga 1) 
 

10. Fastställande av debiteringslängd för 2022 
 

11. Val av styrelse 
 

- Fyllnadsval 
 

12. Inkomna motioner/skrivelser 
 

13. Övriga frågor 
 

14. Justering och anslag av protokollet 
 

15. Avslutning 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
    
 

Bilaga 1 (SSF)      
 

Förvaltningsplan för Svensboda Samfällighetsförening 2022 
 
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 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 2022 
 
Lantmäteriförrättning 
I samband med tidigare styrelses utredningsarbete, med stöd av 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. 
 
Som en följd av detta beslutade föreningens medlemmar vid ordinarie föreningsstämma våren 2021 
om att föreningen ska ansöka om en lantmäteriförrättning för fastigheten Svensboda 1:3. Ansökan 
skickades in till Lantmäteriet kort efter stämman och föreningen väntar på att tilldelas en ansvarig 
lantmätare som kan bistå med förrättning. Arbetet väntas starta under senhösten 2021 och pågå 
under 2022. 
 
Plan för väghållningen 
Vinterväghållningen belastas av en fast kostnad för jour, samt kostnader för varje plognings- och 
sandningsrunda. Vädret påverkar kraftigt den totala kostnaden. 

För barmarksunderhållet beräknas sladdning 1 – 2 gånger, dammbindning, dikesklippning samt 
rensning och reparation av vägtrummor. Dessutom planeras för grusning av en fjärdedel av 
vägsystemet varje år d v s 1,5 till 2 km. För några utsatta partier planeras extra förstärkning av vägens 
bärlager under året (styrelsen söker bidrag för detta hos Trafikverket). Dikesskärning planeras där 
störst behov finns.  

Samfälligheten har sedan hösten 2018 ett flerårigt avtal med entreprenören TS Shipping Line i  
Sverige AB för skötsel av sommar- och vintervägar fram till och med april 2022. Avtalet kommer att 
sägas upp för omförhandling. Ny upphandling kommer att genomföras inom kort med stöd av extern 
kompetens. 



 

Forts. Förvaltningsplan för Svensboda Samfällighetsförening 2022 
 
Plan för det gemensamägda grönområdet 1:3, 2022 
 
Föreningen kommer att fortsätta följa upp och arbeta vidare med den grönområdesplan som gäller 
fastigheten Svensboda 1:3 under året. Vidare kommer föreningen att arbeta med att planera 
prioriterade åtgärder vid de gemensamma arbetsdagarna samt följa upp de ansökningar om 
trädfällning som inkommer från enskilda medlemmar i linje med dokumentet ”riktlinjer för marklov” 
(se hemsida). Underhåll av Norra badet kommer att genomföras samt insatser vid föreningens 
anläggningar. Styrelsen kommer också att kontakta entreprenörer för arbeten som inte kan göras i 
egen regi. 
 
Avgift 2022 
Styrelsen föreslår avgift för väghållning på 2 900 kr för 2022 samt en kostnad för förvaltning av den 
gemensamägda fastigheten Svensboda 1:3 på 400 kronor. Totalt föreslås en medlemsavgift  på 3 300 
kr för år 2022. 
 
Förslag till Budget för 2022 
 
SSF Budgetförslag 2022 2021 2022 
Medlemsavgift totalt 1900 3300 
Vägarna, Svensboda GA2     
Antal medlemmar  171 171 
Medlemsavgift 1500 2900 
Intäkter     
Medlemsavgifter 256 500 495 900 
Vägbidrag Trafikverket 12 000 12 000 
S:a intäkter 268 500 507 900 
Verksamhetskostnader     
Vinterväghållning  -120 000 -175 000 
Barmarksunderhåll* -180 000 -378 958 
Preininärt bidrag vägverket* 0 44 000 
S:a versamhetskostnader -300 000 -509 958 
Gemensamma kostnader, andel 75%* -70 500 -107 696 
Summa kostnader -370 500 -617 655 
Resultat före avskrivningar -102 000 -109 755 
Avskrivningar och finansiella poster -6 635 0 
Resultat efter avskrivningar -108 635 -109 755 
 
 
 
 
 
 
Se forts nästa sida…   

   



 

Grönområdet, Svensboda 1:3 2021 2022 
Antal medlemmar  171 171 
Medlemsavgift 400 400 
Intäkter     
Medlemsavgifter 68 400 68 400 
Arrenden 4 000 4 000 
S:a intäkter 72 400 72 400 
Verksamhetskostnader     
Grönområdet -10 000 -10 000 
Underhåll bad, fastigheter, inventarier -5 000 -5 000 
S:a verksamhetskostnader -15 000 -15 000 
Gemensamma kostnader, andel 25% * -23 500 -35 899 
Summa kostnader -38 500 -50 899 
Resultat före avskrivningar 33 900 21 501 
Avskrivningar och finansiella poster 0 -7 667 
Resultat efter avskrivningar 33 900 13 834 
TOTALT RESULTAT FÖRE 
AVSKRIVNINGAR -68 100 -88 253 
AVSKRIVNINGAR -6 635 -7 667 
TOTALT RESULTAT EFTER 
AVSKRIVNINGAR -74 735 -95 920 
Gemensamma kostnader *Andelar 2021 *Andelar 2022 
Styrelsearvoden -56 000 -56 000 
Arbetsgivaravgifter -17 000 -17 595 
Övriga arvoden -8 000 -10 000 
Administration, försäkring m.m. -13 000 -15 000 
Konsultarvoden 0 -45 000 
S:a gemensamma kostnader -94 000 -143 595 
Kassaflödesprognos budget 2022   2022 
Kassabehållning januari 2022   105 101 
Inbetalningar helår   580 300 
Utbetalningar helår   -668 553 
Kassabehållning december 2022   16 848 

 
  



Art Kallelse till medlemsmöte i Svensboda Natur- och Fritidsförening (SNF)  
Tid Lördagen den 25 september 2021 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 till budget och förvaltningsplan för 2022, se bilaga 1

9. Fastställande av medlemsavgift för 2022

10. Val av styrelse

- Fyllnadsval

11. Inkomna motioner/skrivelser

12. Justering och anslag av protokollet

13. Avslutning



 

Bilaga 1 (SNF) 
 

 Förvaltningsplan för Svensboda Natur- och Fritidsförening 2022  
 

Föreningen 
SNF är en ideell förening och medlemmar i föreningen är boende i Svensboda eller annan person 
med  anknytning till Svensboda. 
 
Föreningens syfte var tidigare att förvalta, vårda och underhålla fastigheten Svensboda 1:3 
som   ägs av Svensboda Samfällighetsförening (SSF).  

 

I samband med de beslut som fattades av medlemsmötet i augusti 2020 så avsade sig 
Svensboda Natur och Fritidsförening (SNF) förvaltningsansvaret för fastigheten på grund 
av ekonomiska skäl. Det innebär att föreningens verksamhet från och med hösten 2020 
enbart omfattar att underhålla, vårda och utveckla badplatsen Östra badet. 

 
Inför 2022 

 
Styrelsen föreslår en medlemsavgift på 100 kr för 2022. 

 
Övergripande plan 2022: 

 
• Utveckla och anpassa föreningens verksamhet till följd av beslut tagna vid 

medlemsmöten under 2020 samt stadgeändringar 
 

• Sedvanligt underhåll av badplatsen Östra badet 
 

 

  



 

Svensboda Natur- & Fritidsförening   
Budgetförslag SNF 2022 2021 2022 
Antal medlemsfastigheter 171 171 
Medlemsavgift 100 100 

   
Intäkter 2021 2022 
Medlemsavgifter 17 100 17 100 
Summa intäkter 17 100 17 100 
      
Fritidsförvaltning 2021 2022 
Inköp av varor och material -2 000 0 
Underhåll fotbollsplan/föreningslokaler -1 500 0 
Sop- och latrintömning/Östra badet -2 000 -2 000 
Underhåll inventarier -2 000 0 
Underhåll Östra badet -2 000 -2 000 
Delsumma -9 500 -4 000 

   
Administration 2021 2022 
Administration -4 000 -1 500 
Medlemsinformation -1 500 0 
Styrelsearvoden (utgår ej from 2021) 0 0 
Bankkostnader -1 500 -1 500 
Försäkringar/föreningsavgifter  -2 000 -1 600 
Övrigt 0 0 
Delsumma -9 000 -4 600 
      
Summa kostnader -18 500 -8 600 
      
Resultat före avskrivningar -1 400 8 600 
Avskrivningar  0 0 
RESULTAT efter avskrivningar -1 400 8 600 

   
Kassaflödesprognos budget 2022   2022 

  
Kassabehållning jan 

2022 6 000 
  Inbetalningar 17 100 
  Utbetalningar -8 600 

  
Kassabehållning dec 

2022 14 500 
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