
Välkomna till stämma 2016



Dagordning:
1. Öppnande av stämman
2. Val av ordförande för stämman, val av sekreterare för stämman
3. Val av två justeringsmän, tillika rösträknare
4. Fråga om stämman utlysts i behörig ordning
5. Godkännande av föredragningslista
6. Styrelsens och revisorernas berättelse
7. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
8. Styrelsens och revisorernas arvoden
9. Motioner
10.Styrelsens förslag till arbetsplan och budget 
11.Val av ledamöter till styrelsen samt suppleanter
12.Val av ordförande bland styrelsens ledamöter
13.Val av revisorer samt suppleanter
14.Val av valberedning 
15.Meddelande om tid och plats för anslag av stämmoprotokoll
16.Övriga frågor
17.Avslutning
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Motion 1

STYRELSENS SVAR:
Styrelsen har sedan förra årsmötet (2015) utrett frågan om att 
etablera en anläggning för discogolf. Resultatet av utredningen blir 
att styrelsen inte rekommenderar att en sådan anläggning 
upprättas. Motiven till förslaget att avslå motionen är flera; dels 
säkerhetsmässigt, dels kostnader för underhåll och dels osäkert 
hur stort medlemmarnas intresse är.

Anlägga en DiscGolfbana (frisbeegolf), Bertil Jonsson, 
Karl Johanvägen 60
Motionen inkom till årsstämman 2015 och styrelsen fick i 
uppdrag att utreda förslaget under verksamhetsåret 
2015/2016



Motion 2

STYRELSENS SVAR:
Styrelsen har under senaste verksamhetsåret vidtagit flera 
åtgärder för att säkerställa att inga fel begås vid hanteringen av 
samfällighetens gemensamma skogs- och rekreationsområden. 
Bland annat har en revidering av skogsplanen beställts av 
Skogsstyrelsen i syfte att se över olika områdens skyddsvärde och 
avverkningsintresse. Tyvärr har därför hanteringen av tidigare 
motioner på samma tema dragit ut på tiden. Beroende på vilka 
beslut som fattas på årsstämman kan den nya styrelsen gå vidare 
och fatta lämpliga beslut utifrån det mandat som då ges. 

Nedtagning av stora granar i skogen bakom 
Musseronvägen 183. Britt-Marie och Ingemar Karlsson 
Musseronvägen 183
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Arbetsplan och budget för 
verksamhetsår 2015/2016



Vatten och avlopp
Ansvarig i styrelsen: Leif Warbrandt



Budget 265 000 kr

• Normalt underhåll av vattenverket

• Kolfilter och sandfilterbyte mars/april 2017

• Byte av trasig avstängningskran för 
sammarvatten på Hannesvägen

• Installation av backventil för slamfilter

• Inga andra stora underhåll planeras för 
verksamhetsåret.

• Lennart Cato sköter det operativa underhållet. 



Skog , mark och promenadstigar
Ansvarig Patrik Pettersson



Budget 40 000 kr

• Mellanskog anlitas för att röja sly enligt plan i område 4 och 5

• En av föreningens två röjsågar kommer att repareras 
alternativt ersättas med en ny

• Företaget "Trädfällning högt och lågt" fortsätter att låna mark 
för sly och virkesupplag längs med Fornbovägen

• Promenadstigarna kompletteras med flis där behov finns

• Skogsstyrelsen har färdigställt en skogsbruksplan som finns att 
ta del av på Fornbos webbsida

• Vi föreslår att stämman ger styrelsen mandat att ansvara för 
Fornbos allmänningar som tidigare med skogsbruksplanen 
som riktmedel.



• 2015
•Område 2 och 3
Utförd av Mellanskog

• Planerad för 2016
•Område 4 och 5
Att utföras av Mellanskog.

• Ris och virkesupplag längs med Fornbovägen
”Trädfällning högt och lågt”

Regelbunden slyröjning



Bygg, dränering och återvinning
Ansvarig i styrelsen: Svante Sundelin



Budget 81 000kr

- Festplatsen vid stora badet kommer att 
dräneras. 

- Återvinningen av glas och tidningar kostar 
cirka 21 000 kr per år och styrelsen planerar 
att säga upp detta.





Sjö, bad och boll
Ansvariga i styrelsen: Ulf Igergård och Tage Jansson 



Budget 115 000 kr

• Föreningen fortsätter med gräsklippningen i egen regi

• 5 000 kr avsättes till fiskevårdsområdesföreningen

• Stefan Håkansson är vår representant i den föreningen

• På grund av rådande väder i höstas och vintras, var vi tvungna 
att senarelägga bygget av boule banan till våren 2016. 

• Leverans av sand till baden, hoppas vi kunna genomföra, 
sommaren 2016, gärna med hjälp av medlemmar. 

• Vid lilla badet ska vi uppföra en toalett, som ska vara 
permanent. Den beräknas vara färdig till badsäsongen. 

• Vattenprover skall tas vid båda baden.







Väghållning
Ansvarig i styrelsen: ??

?



Budget 150 000 kr

• Sedvanlig förvaltning innebär saltning i maj, 

• Hyvling och sladdning under sommaren

• Samt dikesklippning under juni. 

• Dikena kommer att beskäras för avrinning

• Avtal för vinterväghållning skrivs

• Föreningen ser till att de boende får möjlighet att 
privat ordna plogning av den egna uppfarten

• För Fornbovägen och Mökullavägen får föreningen 
ett ekonomiskt bidrag
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Tack för idag


