
 

 
Protokoll från Föreningsstämma i Svensboda samfällighetsförening, SSF, 
lördagen den 24 september 2016 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 Berit Staaf och Jan Brinck. 

 
6 Godkännande av dagordningen 
Dagordningen godkändes. 
 

7 Fastställande av röstlängd 
Röstlängden fastställdes, 39 av 170 delägarfastigheter representerades på stämman. 
 

8 Styrelsens förslag till förvaltningsplan för 2017 
Jan Carlsson informerade om att avtal har tecknats för vintervägsunderhåll 2016/2017 med 
Bröderna Eriksson Entreprenad på Singö AB. Till sommaren binds vägdammet med 
magnesiumklorid, ett miljövänligt salt och i slutet av juli kommer dikesrenarna att slås. På 
arbetsdagarna kommer sly att röjas och vägtrummor att rensas. Fortsatt underhåll av vägen 
med hyvling och grus är planerad till nästa verksamhetsår. 
En medlem påpekade att snöröjaren lämnar plogvall för infarten och Jan Carlsson hänvisade 
frågan vidare till styrelsen. 
Styrelsens förslag till förvaltningsplan godkändes. 
 

9 Styrelsens förslag till budget för 2017 

 

http://www.svensboda.se/


För vintervägunderhåll förslog styrelsen att 120 000 kr avsätts i budgeten och för övriga 
åtgärder med dammbindning och dikesklippning avsätts 50 000 kr. Föreningen har en god 
ekonomi med anledning av ett gynnsamt utfall efter vintern 2016 och förslår därför 
oförändrad avgift. 
Styrelsens förslag till budget godkändes, vilket innebär oförändrad avgift på 1 250 kr för 
2017. 
 

10 Fastställande av debiteringslängd för 2017 
Debiteringslängden presenterades och godkändes. 
 

11 Val av ledamot till styrelsen 
Föreningens kassör, Per-Arne Lundin, avgår på egen begäran 2016-12-31.  
Till kassör och ordinarie ledamot från 2017-01-01 fram till ordinarie föreningsstämma i maj 
2017 valdes Ann Fondin-Sjöström. 

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

13 Övriga frågor 
En fråga från medlem om tidpunkten för klippning av dikesrenar. Jan Carlsson informerade 
att klippning sker senare delen av juli och att föreningen följer rekommendationerna från 
Trafikverket och REV, Riksförbundet Enskilda vägar. 

 
14 Avslutning 
Mötet avslutades. 

 

Vid protokollet Mötets ordförande 

…………………………………………….

……………………………………………… 

/Gunnel Hernegran/ /Lars Gröndahl/ 

 

Justeras  

……………………………………………….

………………………………………………. 

/Berit Staaf/ /Jan Brinck/ 

 


