
              
 

 

 

 

 

Årsstämma och medlemsmöte i SSF och SNF flyttas fram 
 

Styrelsen i SSF och SNF har beslutat sig för att, på grund av rådande pandemi, flytta fram årsstämman 
till efter sommaren. På så sätt hoppas styrelsen att det ska vara möjligt även för de medlemmar som 
tillhör riskgrupper att kunna medverka på stämman på ett tryggt och säkert sätt. 

Enligt Riksförbundet för enskilda vägar, REV, är det möjligt att flytta fram datum för stämma trots att 
stadgarna anger annat. Detta ligger också i linje med myndigheternas rekommendation; föreningar 
bör om möjligt skjuta upp årsmöten och liknande, om mötet kräver att deltagarna träffas på samma 
plats. 

Nytt datum för stämma kommer att meddelas föreningarnas medlemmar med stadgeenlig 
framförhållning.  

  



              
 

Brev till dig som är medlem i Svensboda Samfällighetsförening (SSF) 
 

Hej! 

Vid föreningsstämman 28 september 2019 gavs styrelsen mandat att utreda föreningens ansvar för 
fastigheten Svensboda 1:3, som är det grönområde som de flesta fastigheter i Svensboda angränsar 
till. 

Svensboda Samfällighetsförening (SSF) är lagfaren ägare till Svensboda 1:3 och Svensboda Natur- och 
Fritidsförening (SNF) har ansvarat för förvaltningen av grönområdet och föreningsanläggningar. 
Ansvaret är beskrivet i SNF:s stadgar utan bindande juridiska förvaltningsavtal mellan ägaren SSF och 
förvaltaren SNF. 

Medlemskapet i SNF har varit frivilligt och medlemsavgiften har finansierat skötseln av grönområdet. 
Med sjunkande medlemsantal har situationen, som styrelsen tidigare informerat om, blivit ohållbar i 
takt med krympande ekonomi. Detta blev extra tydligt i och med den storm som drabbade området i 
januari 2019 där SNF fick bära ett stort ekonomiskt ansvar för omhändertagandet av fallna träd. 

Extern juridisk rådgivning 
Styrelsen för SSF har tagit hjälp av Riksförbundet Enskilda Vägars rekommenderade advokatbyrå för 
att få extern och oberoende rådgivning kring hur SSF kan agera. Styrelsen har efter rådgivning landat 
i att det finns två alternativ: 

1. Att begära lantmäteriförrättning vilket innebär att Lantmäteriet gör grönområdet till en 
gemensamhetsanläggning i Svensboda Samfällighetsförening. En sådan process är kostsam 
och kräver förmodligen tre förrättningar eftersom området har tre olika detaljplaner. Detta 
riskerar att resultera i kraftigt ökade avgifter för samfällighetsföreningens medlemmar. 

2. Att Svensboda Natur- och Fritidsförening avsäger sig förvaltningsansvaret för Svensboda 1:3 
så att det åter tillfaller ägaren (Svensboda Samfällighetsförening). En sådan process medför 
inga extra kostnader för någon av föreningarna. 

Förslag 
Styrelsen kommer att föreslå alternativ två till årets ordinarie föreningsstämma i SSF:s och SNF:s 
årsmöten. Den sammantagna bedömningen är att detta alternativ gagnar föreningens medlemmar 
bäst och samtidigt minskar risken för stora avgiftshöjningar. 

Enligt styrelsens mening bör förvaltningen av Svensboda 1:3 bekostas av ägaren SSF, och därmed 
fördelas på samtliga medlemmar i SSF. En stabil ekonomi är förutsättningen för att bibehålla och 
utveckla det grönområde som vi alla har möjlighet att utnyttja. 

Har du frågor eller funderingar kring vårt förslag är du välkommen att höra av dig till mig eller någon 
annan i styrelsen. 

 

Styrelsen, genom Meta Sundin, ordförande i Svensboda Samfällighetsförening och Svensboda Natur- 
och Fritidsförening 

  



              
 

Frågor och svar: 
 

Kommer avgiften för Svensboda Samfällighetsförening att öka om förslaget godkänns? 

I och med förändringen kommer samtliga medlemmar behöva vara med att finansiera skötseln av 
Svensboda 1:3. Kostnaden för det handlar om uppskattningsvis cirka 400 kronor per medlem och år. 
Det innebär att hushåll som tidigare varit medlemmar i båda föreningarna får oförändrad kostnad i 
och med att avgiften för förvaltning kommer att övergå till Svensboda Samfällighetsförening. 

Hushåll som valt att enbart vara medlemmar i samfällighetsföreningen bör räkna med en 
avgiftshöjning på cirka 400 kronor per hushåll och år. Årsavgiften beslutas dock vid höststämman och 
ovanstående är enbart en preliminär bedömning från nuvarande styrelse. Dock vill styrelsen vara 
tydlig med att alternativet till styrelsens förslag är lantmäteriförrättningar, som beräknas kosta stora 
belopp, och därmed öka avgiften i betydligt större utsträckning än vid det förslag som styrelsen 
föreslår. 

 

Vad händer med Svensboda Natur- och Fritidsförening? 

Styrelsen föreslår förändrade stadgar vilket innebär att SNF i stor utsträckning blir en renodlad 
fritidsförening. SNF kommer bland annat att ansvara för skötsel av östra badet, eftersom marken 
används enligt ett nyttjanderättsavtal med markägaren till Svensboda 1:2, Anders Nilsson. I och med 
att ansvaret för grönområdet 1:3 lämnar SNF kommer det att finnas ökad möjlighet för styrelsen och 
medlemmarna att utveckla ytterligare fritidsverksamheter. 

 

Vad händer efter stämman? 

Om stämman väljer att bifalla det förslag som styrelsen kommer att presentera så kommer det även 
att kräva stadgeförändringar. Sådana förändringar behöver röstas igenom vid två 
stämmor/medlemsmöten och därför avser styrelsen att kalla till en extrastämma kort efter den 
ordinarie stämman/medlemsmötet. Styrelsen föreslår också att förvaltningen av Svensboda 1:3 
övergår till Svensboda Samfällighetsförening i samband med årsskiftet 2020/2021 vilket ger styrelsen 
ett halvår att förbereda de förändringar som förvaltningsskiftet innebär. 

 

Om du har ytterligare frågor eller funderingar är du välkommen att höra av dig till styrelsen, 
info@svensboda.se. 
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