
 

 
Protokoll från Föreningsstämma i Svensboda samfällighetsförening, SSF, 
lördagen den 26 september 2015 kl. 12.30 i Föreningshuset vid fotbollsplanen 
 

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 som också tackade arrangerande medlemmar för soppa och 
smörgås som serverats efter arbetsdagen som föregått mötet. 
 

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 Marie Grönmark-Carlsson och Margareta Nordensson. 

 
6 Godkännande av dagordningen 
Dagordningen godkändes. 
 

7 Fastställande av röstlängd 
Röstlängden fastställdes, 33 av 170 delägarfastigheter representerades på stämman. 
 

8 Styrelsens förslag till förvaltningsplan för 2016 
Nytt avtal har tecknats för vintervägsunderhåll 2015/2016 med Bröderna Eriksson 
Entreprenad på Singö AB. För vintervägunderhåll förslog styrelsen att 130 000 kr avsätts i 
budgeten och för planerade åtgärder med hyvling och grusning våren 2016, 170 000 kr. 
Ytterligare 40 000 kr föreslås för dammbindning och dikesröjning.  Med anledning av 
planerad väghyvling påminde en medlem styrelsen om ytligt liggande 
sommarvattenledningar, speciellt Lokärrsvägen, och vägansvarige lovade se till att detta 
beaktas. På fråga från medlem om dikesröjning informerade vägansvarig att det avser 
samma typ av klippning som genomfördes i dikeskanterna i år av Storstockholms 
Farmartjänst AB.  Styrelsens förslag till förvaltningsplan godkändes. 

9 Styrelsens förslag till budget för 2016 

 

http://www.svensboda.se/


Styrelsens förslag till budget godkändes, vilket innebär oförändrad avgift på 1 250 kr för 
2016. 
 

10 Fastställande av debiteringslängd för 2016 
Debiteringslängden presenterades och godkändes. 
 

11 Inkomna skrivelser/motioner 
Inga skrivelser/motioner har inkommit. 
 

12 Övriga frågor 
Jan Carlsson återknöt till vårens diskussion om arvoden till styrelsen representanter och 
redogjorde för de ekonomiska konsekvenserna om vi tvingas höja arvodena för att få 
medlemmar att ställa upp som representanter. SSF är en obligatorisk vägförening under 
kontroll av Länsstyrelsen och misslyckas vi med att forma en egen styrelse, tillsätter 
Länsstyrelsen förvaltare, vilket skulle medföra väsentligt ökade kostnader för medlemmarna. 
I den efterföljande diskussionen bland medlemmarna höjdes röster för att medvetet öka 
attraktionskraften för deltagande i styrelsearbete; tala väl om styrelsearbete, att delta ideellt 
i föreningens aktiviteter och engagera sig i föreningsmöten, samt att tänka på hur värdefullt 
det är med ett trivsamt, välordnat område den dag man vill sälja. Styrelsen återkommer till 
ärendet om det finns anledning. 
  

13 Avslutning 
Mötet avslutades. 

 

Vid protokollet Mötets ordförande 

…………………………………………….

……………………………………………… 

/Gunnel Hernegran/ /Lars Gröndahl/ 

 

Justeras: 

……………………………………………….

………………………………………………. 

/Marie Grönmark-Carlsson/ /Margareta Nordensson/ 

 

 

 


