
Protokoll Föreningsstämma i Svensboda

samfällighetsförening

Lördagen den 28 september 2013 kl 12.30

Föreningshuset vid fotbollsplanen

§1 Mötets öppnande

Mötet öppnades av Jan Carlsson

§2 Fråga om mötet är i behörig ordning utlyst

Mötet är i behörig ordning utlyst

§3 Val av ordförande för mötet

Till ordförande valdes Anders Wahlqvist

§4 Val av sekreterare för mötet

Till sekreterare valdes Eva Karlsson

§5 Val av två justerare tillika rösträknare

Till justerare tillika rösträknare valdes Berit Staaf och Lisa Randbäck

§6 Godkännande av dagordningen

Mötet godkände den förelagda dagordningen efter att punkten ”motion” strukits.

§7 Fastställande av röstlängd

Mötet fastställde avprickningslista som röstlängd.

Det var totalt 59 närvarande

§8 Styrelsens förslag till förvaltningsplan för 2014

Förvaltningsplanen för 2014 fastställdes av mötet



§9 Styrelsens förslag till budget för 2014

Styrelsens förslag till budget för 2014 godtogs av mötet

§10 Fastställande av debiteringslängd för 2014

Mötet fastställde debiteringslängd för 2014

§12 Övriga frågor

Inga övriga frågor förelåg

§13 Avslutning

Ordföranden tackade alla för visat intresse och mötet avslutades.

Vid protokollet Mötesordförande

Eva Karlsson Anders Wahlqvist

Justerare

Berit Staaf Lisa Randbäck



Förvaltningsplan för Svensboda samfällighetsförening 2014

Samfällighetens historik och syfte

Vägföreningen i Svensboda omvandlades 1998 till en samfällighet enligt lagen om förvaltningen av

samfälligheter SFL 1973:150. Vid anläggningsbeslutet som upprättades av Lantmäteriet är ramen för

samfällighetens verksamhet och gränsen för dess befogenhet enskilda vägar i Svensboda.

Styrelsens uppdrag

Styrelsen har det statliga uppdraget att uttaxera avgift från 170 delägarfastigheter i samfälligheten,

för att finansiera och underhålla 7 km väg. För 2014 föreslås en återgång till 1 250 kronor i

samfällighetsavgift. Under rubriken vägunderhåll som budgeterats till 78 000 kr ingår

dammbekämpning av särskilt utsatta vägavsnitt genom saltning med magnesiumklorid. För att hålla

en låg kostnad, utan att för den skull minska vägstandarden, krävs det att medlemmarna röjer

dikesrenarna som gränsar till sina tomter. En sådan enkel åtgärd ger en minskad kostnad på 20 000

kr. För var och en rör det sig om 118 kronor. Upphandling kommer göras för vintervägunderhållet

2014/2015. Inför vintersäsongen ansvarar blockledarna för snökäppshanteringen. Vägmästaren

kommer att se till att sandlådorna numreras, så att de blir lätta att identifiera, samt se till att de är

fyllda med grus och en skyffel. Fr o m 2015 kommer en ny 5-årsplan att tas fram för vägunderhållet.

Ett arbete som måste påbörjas under 2014. Blockledarna och styrelsen kommer fortsättningsvis att i

samråd inventera arbetsuppgifter, som behöver utföras av samfällighetens medlemmar på

arbetsdagarna.



SSF styrelsens budgetförslag för 2014

Intäkter SEK

Medlemsavgifter 170 andelsfastigheter x 1250 kr 212500

Statsbidrag nummer B 868 avseende vägar 11596

Summa 224096

Kostnader

Lagstadgad förvaltning Vägunderhåll 78000 1)

Vinterväg 100000

Diken 10000

Renhållning 1000

Förbrukningsmaterial 15000

Stolpar och skyltar 5000 209000 93 %

Administration Arvoden 7975

Representation 500

Administration 3500

Medlemsinformation 2500

Bankkostnader 500

Föreningsavgift och försäkring 1370 16345 7 %

Summa 225345

Resultat -1249

1) innehåller återstående del av extraanslaget från 2013 (800 kr)


