
 

Protokoll föreningsstämma i SSF, Svensboda 
samfällighetsförening 2014 
 
Lördagen den 27 september 2014, 12.30 
Föreningshuset vid fotbollsplanen 
Närvarande 46 personer 
 
Protokollet kommer att publiceras på föreningens hemsida www.svensboda.se samt anslås 
på föreningens anslagstavlor i området. 
 

1 Föreningsstämmans öppnande 
Mötet öppnades av Jan Carlsson. 
 

2 Fråga om föreningsstämman är i behörig ordning utlyst 
Mötet är i behörig ordning utlyst. 
 

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

 
4 Val av sekreterare för mötet 
Till sekreterare för mötet valdes Emrika Larsson. 

 
5 Val av två justerare tillika rösträknare 
Till justerare tillika rösträknare valdes Berit Staaf och Inger Gröndahl. 

 
6 Godkännande av dagordningen 
Mötet godkände den förelagda dagordningen. 

 
7 Fastställande av röstlängd 
Mötet fastställde avprickningslistan som röstlängd. 

 
8 Styrelsens förslag till förvaltningsplan för 2015 
Förtydligande från styrelsen när det gäller väghållningen: Trafikverket har delat in vägnätet i 
3 delar, och vi tillhör en del som nu får ett lägre bidrag än tidigare. Föreningen har 7 km väg i 
Svensboda. Trafikverket var här i våras och godkände vägarna men gav oss också förslag på 
förbättringar. Hojab Vägingenjör har tagits in för att ta fram fördjupade och förtydligade 
förslag på åtgärder. Styrelsen vill dock påpeka att vi behöver ta hänsyn till att området är 
klassat som fritidshusområde och att vi inte har samma vägstandard som ett område med 
åretruntboende. Vägansvarig i styrelsen letar entreprenörer för barmarkunderhållet, vilket 
enligt styrelsen inte är ett lätt uppdrag. En mötesdeltagare anser att det borde vara enkelt 
att hitta någon som kan ta ett tvådagars uppdrag. Styrelsen anser att det är en så pass stor 
summa att de vill ha ett mer omfattande avtal med den som ska utföra vägunderhållet, i det 
fall något går fel. Styrelsen uppmärksammar mötesdeltagarna på att vi redan har kontrakt på 
vinterväghållning. 
Mötesdeltagare frågar om det ingår nya vägmärken för Bergbacken i 2015 års budget. 
Styrelsen svarar att det ingår samt att kostnad för att reparera skadan som gjorts på marken 
vid brevlådorna i vägkorsningen Bergbacken/Ängsjövägen också ingår. 

http://www.svensboda.se/


 
 
Mötesdeltagare frågar vad läget är när det gäller Vattenfalls nedgrävning av elledningar. 
Styrelsen svarar att det är försenat på grund av att upphandlingsbeslutet har överklagats och 
att det därför är osäkert hur tidsplanen ser ut. 
 
Mötet fastställde förvaltningsplanen. 

 
9 Styrelsens förslag till budget för 2015 
Mötesdeltagare frågar huruvida kostnaden för dikesröjning på Ängsjövägen handlar om att 
vi medlemmar ska röja eller om föreningen tar in en entreprenör. Styrelsen svarar att 
budgeten rymmer kostnad för en mer ordentlig röjning av en entreprenör eftersom det 
framförts behov av det från medlemmarna. 
 
Mötet fastställde budgetförslaget för 2015. 

 
10 Fastställande av debiteringslängd för 2015 
Medlemmarna tog del av debiteringslängden och godkände den. 
 

11 Inkomna skrivelser 
Inga inkomna skrivelser. 

 
12 Övriga frågor 
Mötesdeltagare frågar huruvida det tas UC på entreprenörer som det skrivs kontrakt med 
eftersom vi som förening jämställs med företagare och är ansvariga för att de entreprenörer 
vi anlitar i slutänden betalar social skatt och avgifter. Styrelsen kan inte svara på detta vid 
sittande bord utan ber att få återkomma i frågan, eftersom samfällighetens vägansvarige 
inte är närvarande vid mötet. 
 
Mötesdeltagare frågar, med anledning av den tidigare informationen att vårt område är 
klassat som ett fritidshusområde, hur många fast boende det kan finnas utan att området 
klassas som åretsruntboende. Styrelsen svarar att det inte finns någon sådan siffra men att 
kommunen säger att så länge det inte finns kommunalt vatten/avlopp i området så sker 
ingen förändring av detaljplan. Att lägga ner kommunalt vatten och avlopp är ett politiskt 
beslut och enligt uppgift från kommunen så finns det inga sådana planer i nuläget. Det är 
dock lättare nu att dra in vattentoaletter än tidigare. 
 

13 Avslutning 
 
Vid protokollet Mötesordförande 
 
Emrika Larsson Lars Gröndahl 
 
Justeras 
 
Berit Staaf Inger Gröndahl 


