












Stensviks Samfällighetsförening 
 
KALLELSE TILL ÅRSMÖTE - ORDINARIE STÄMMA 
Tid: Lördagen den 11 juli 2015 klockan 10.00    
 
Anslag kommer också att sättas upp vid ångbåtsbryggan och i korsningen 
Tranviksvägen/Stensviksvägen senast 14 dagar innan. 
 
Plats: Ångbåtsbryggan, tag med stol! 
Dagordning: 

1 Årsmötets öppnande och förslag till dagordning 
2 Val av ordförande för årsmötet 
3 Frågan om kallelse skett i behörig ordning 
4 Val av sekreterare för stämman 
5 Angående rösträtt vid val och beslut 
6 Val av två justeringsmän tillika rösträknare 
7 Styrelsens verksamhetsberättelse  
8 Revisionsberättelsen jämte frågan om ansvarsfrihet för styrelsen 

Fastställande av resultat- och balansräkning 2014-2015 
9 Framställning från styrelsen och/eller motioner från  

medlemmar: 
a. Förslag: Höjning av avgiften från 90 kr till 130 kr per andel. 
Se bifogade Andelsförteckning och nästa sida. 
b. Förslag till Underhålls- och förnyelseplan. Se hemsidan stensvik.info 
c. Nya stadgar. Se hemsidan. Nya stadgar antas om 2/3 av de 
närvarande vid årsmötet röstar för det. 
d. Fondering av en del av tillgångarna 
e. Förvaltning och underhåll av vänthuset vid ångbåtsbryggan bör övergå 
från Stensviks samfällighetsförening till Stensviks Ångbåtsbryggförening. 
Förslaget kommer från Ulf Ericson och styrelsen instämmer. 

10 Ersättning till styrelse och revisorer 
11 Budgetförslag och debiteringsunderlag 
12 Val av styrelseordförande och övriga styrelsemedlemmar 
13 Val av revisorer 
14 Val av valberedning och sammankallande 
15 Övriga frågor. 
16 Tidpunkt för nästa årsmöte 
17 Meddelande om plats där stämmoprotokoll hålles tillgängligt 
18 Avslutning 
 

Välkomna! 
 
Styrelsen 
 
Bilagor 
Verksamhetsberättelse för år 2014-2015 
Resultat- och balansräkning 
Budget 2015/2016 Debiteringsunderlag och andelsförteckning 
 
 
 
 
 



 
Avgiften: 
Styrelsen föreslår att avgiften höjs från 90 till 130 kr per andel: 
Vi har i flera år haft ett överskott som minskat år från år. Till slut måste man höja. 
Kravet på en underhållsplan gör också att vi behöver höja avgiften. Den har varit 
oförändrad sedan 2005. En mindre höjning skulle förmodligen innebära att vi i stället 
fick ta ut en extra avgift om något oförutsett inträffar eller blir dyrare än beräknat. 
 
Den som nu t ex har 6 andelar betalar 540 kr. Detta skulle vid vår föreslagna höjning 
bli 780 kr. Den som i stället har 12 andelar ökar från 1080 till 1560 kr.  
 
 
 
Observera 1: 
Avgiften ska vara betald till plusgiro 948151-6 senast 2015-09-30. Det går förstås bra 
att betala direkt efter årsmötet, när avgiften är fastställd. En påminnelse kommer att 
skickas ut i början av september tillsammans med protokoll från årsmötet och andra 
handlingar. Avgiftens storlek framgår av debiteringsunderlaget. Skriv namn och 
fastighetsbeteckning på inbetalningen. Dröjsmålsränta 9 % kommer att debiteras 
efter förfallodagen. 
 
Observera 2: 
Direkt efter vägmötet kommer bryggmötet. Därefter, ca 11.30 kommer Henning 
Theorell att kort informera om sin bok Personer och händelser runt sunden vid 
Södra Ljusterö från 1870 till nutid. 



















Styrelsemöte i Stensviks samfällighetsförening lördagen den 10:e  
oktober kl 10.00 år 2015. 

Mötet hölls hemma hos Ordföranden Johnny Rosberg. 

 1. Närvarande:  

  Ordinarie ledamöterna, Johnny Rosberg, Marianne Estelle, Kjell Ce-
derholm, Björn Palmqvist, Lars Tengelin och Suppleanten Anders 
Palmqvist. Yvonne Lundberg hade anmält förhinder 

      
                                                                                                      
 2. Val av Föredragande samt protokollförare, tillika justeringsmän.  
       
         Johnny Rosberg valdes till mötets Föredragande och  
         Kjell Cederholm till att föra dagens protokoll. De bägge valdes till 

justeringsmän. 

 3. Genomgång av styrelseprotokollet den 23 maj 2015. 

         Kjell föredrog protokollet, det konstaterades att det mesta var under 
styrelsens kontroll och att vissa punkter återkom till dagens möte. 
Protokollet lades till handlingarna. 

   4. Genomgång av årsmötes protokollet den 11 juli 2015. 

         Johnny föredrog protokollet, det konstaterades att nya skyltar om 20 
km/tim satts upp, att stämman godkänt höjningen av andelsavgiften 
samt de nya stadgarna mm. Stämmoprotokollet lades till handlingar-
na 

   5. Underhållsplanen. 
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         Styrelsen konstaterade enligt den nya antagna underhållsplanen att 
sedvanligt underhåll av potthålen kommer att utföras samt dikesbe-
siktning, det kommande året. 

 6. Vägen, hur ser det ut just nu? 
   
  Styrelsen kunde konstatera att vägen är i mycket gott skick och Lars 

konstaterade att vi skulle vara stolta över vår fina väg, då andra vägar 
i vår närhet inte alls kunde leva upp till vår vägs standard. 

 7. Förnyelsefonden. 

  Marianne informerade styrelsen att det fanns 5000kr i förnyelsefon-
den. Det finns 21675kr egentligen men av dessa är 5000kr öronmärk-
ta och bokförde i förnyelsefonden. 

 8. Vänthuset. 

  Samfälligheten har tidigare ett nyttjande avtal med Lars och Aina be-
träffande vänthuset. Eftersom vänthusets förvaltning övergått till 
ångbåtsbryggföreningen, enligt årsmötes beslut kommer Lars och 
Aina att teckna ett nytt avtal med just ångbåtsbryggföreningen. Lars 
ser också över avtalet med samfälligheten beträffande parkerings-
platserna. 

 9. Föreningens ekonomi (kommande utgifter och intäkter samt inbetal-
ningar). 

  Marianne informerade styrelsen om att det finns ca 107 000kr i kas-
san då årets andelsavgifter mm inkommit. Det saknas dock ca 5700kr 
då 8 st medlemmar inte betalt sina avgifter ännu. Betalningar har ut-
gått med ca 500kr för hemsidan samt 700kr till REV. Mats Rydmans 
räkning har inte kommit än men den kan inte vara särskilt stor. Hon 
konstaterade att Rydmans räkning från förra vintern var på  

  ca 20 000kr. 
  Marianne konstaterade att föreningens ekonomi är god. 

 10. Förslag om ny effektivare arkiveringsform. 
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  Johnny och Marianne tar på sig arbetet att reducera de 17 st pärmar-
na till endast ett fåtal. Det konstaterades att det nya materialet ham-
nade i elektronisk form också och att man endast behöver behålla 
räkningar skrivelser mm i ca 5 år. Gällande avtal skall bevaras, vissa 
övriga äldre protokoll/avtal bör bevaras av nostalgiska skäl. 

 11. De nya stadgarna, frågor och synpunkter.  

  Styrelsen uttryckte sin stora tacksamhet för Johnnys fantastiska en-
gagemang beträffande införandet av de nya stadgarna. Det konstate-
rades att medlemmarna mottagit dessa stadgar på ett positivt sett. 
Handlingarna har godkänts av Lantmäteriet och gäller nu och framö-
ver. 

 12. Vägnätets omfattning och föreningens skyldigheter. 

  Styrelsen konstaterade att vår väg slutar vid vändplanen vid Stens-
viksbergsvägen enligt anläggningsförättningen. Medlemmarna från 
GA3 har i en förfrågan till styrelsen hävdat att GA3 införlivats i vår 
samfällighet enligt ett årsmötesbeslut från år 1999. Riksförbundet för 
enskilda vägar (REV) tillfrågades i ärendet, de konstaterade att det 
inte låg till på det viset och om de ville införliva sin förening i vår 
måste det till ett ny anläggningsförättning. Det var något som GA3 
inte ville bekosta. Det finns heller inte något intresse för vår förening 
att samgå med GA3 och överta deras administration mm. Förfrågan 
avslogs därför. 

 13. Hemsidan. 

  Styrelsen var mycket nöjd med vår hemsida. 

 14. Eventuella synpunkter från medlemmarna, brev mail. 

  Styrelsen har fått en begäran att se över vägtrumman innan backen 
vid Alsnäs området. Styrelsen vet om att den tidvis varit täppt med 
översvämning som konsekvens. Den har dock grävts ur en aning med 
Palmqvist hjälp. 
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 15. Övriga frågor. 

  Lars skall titta lite på vad det kan kosta för en enskild fastighetsägare 
att anlita tung återkommande trafik vid ett eventuellt bygge mm. 

 16. Avslutning. 

  Mötet avslutade och Johnny tackade deltagarna. 

Vid protokollet/Kjell Cederholm  Justeringsman/Johnny Rosberg 
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