
Välkomna till stämma 2018



Föredragningslista

1.   Öppnandet 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 föredragningslistan
6.   Styrelsen och revisorernas berättelse
7.   Fastställande av balans och resultaträkning.
8.   Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
9.   Motioner 
10. Förhandling och avtalstecknande gällande kommunalt VA
11. Styrelsen, revisorernas samt valberedningens arvoden.
12. Styrelsens förslag till arbetsplan och budget 
13. Debiteringslängden framläggs
14. Val av ledamöter till styrelsen samt suppleanter
15. Val av ordförande bland styrelsens ledamöter
16. Val av revisorer samt suppleanter
17. Val av valberedningen
18. Meddelande om tid och plats för anslag av stämmoprotokoll
19. Övriga frågor
20. Avslutning
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Ekonomirapport 2017/2018



2016/2017

Specifikation kostnader Utfall Budget Utfall

Rörelsens kostnader

Vattenverket

Reparation och underhåll -232 710,00 -27 232,00

El -36 504,00 -31 736,00

Förbrukningsmaterial/inventarier -8 594,00 -95 592,00

Arvode -48 913,00 -24 800,00

Arbetsgivaravgifter -8 002,00 -4 190,00

Provtagningsavgifter -35 236,00 -32 995,00

Övr fastighetskostnader -2 401,00 -2 578,00

Övrigt -6 612,00 -656,00

Sa Vattenverket -378 972,00 -250 000,00 -219 779,00

Skog och Mark

Trädgårdsskötsel div -3 355,00

Avverkningskostnad -33 302,00 -34 688,00

Hyra inventarier

Förbrukningsmaterial/inventarier -6 178,00 -10 650,00

Arvode

Konsultarvoden -1 700,00 0,00

Arbetsgivaravgift

Stämpelavgifter

Övrigt -6 563,00 -1 349,00

Sa Skog och Mark -51 098,00 -50 000,00 -46 687,00

Bygg, dränering och återvinning

Återvinning -13 128,00 -10 864,00

Dräneringsarbeten -5 000,00 -24 594,00

Rep och underhåll

Arvode

Arbetsgivaravgifter

Övrigt

Sa Bygg, dränering och återvinning -18 128,00 -45 000,00 -35 458,00

2017/2018

Sjö, bad, boll och promenadstigar

Trädgårdsskötsel/badplats 0,00 -2 594,00

Latrintömning -998,00 -1 000,00

Reparation o underhåll, anläggnkostn -29 888,00 -86 933,00

Förbrukningsmaterial/inventarier -4 149,00 -15 231,00

Gräsklippning egen regi -13 317,00 -17 275,00

Provtagningskostnad -2 956,00 -2 327,00

Lämnade bidrag

Övrigt -726,00 -3 011,00

Sa Sjö, bad, boll och promenadstigar -52 034,00 -70 000,00 -128 371,00

Väg

Vägunderhåll vinter -103 017,00 -60 234,00

Vägunderhåll sommar -53 963,00 -31 227,00

Förbruknings-material/inventarier -647,00

Arvode

Arbetsgivaravgifter

Föreningsavgifter

Övrigt

Sa Väg -157 627,00 -130 000,00 -91 461,00

Administration, försäkringar och arvode

Lokalhyra -1 200,00 -2 000,00

Kontorsmaterial/Tryck -4 141,00 -3 128,00

Porto -630,00 -1 183,00

Försäkringar -17 080,00 -16 587,00

Övriga förvaltningskostnader -2 712,00 -2 627,00

Bankkostnader -2 424,00 -2 963,00

Arvode -60 000,00 -30 000,00

Arbetsgivaravgifter -14 635,00 -8 420,00

Medlavf Nedingen fiskeriför & Villaägarna -24 755,00 -5 000,00

Övr fastighets & markkostnader -18 950,00

Bortbokn äldre ej bet medlfordan -3 000,00

Övrigt -10 003,00 -8 911,00

Sa Administration, försäkringar och arvode -140 580,00 -120 000,00 -97 769,00

Sa Rörelsens kostnader -798 439,00 -665 000,00 -619 525,00

Spec. kostnader 2017/2018
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Motion 1

Jag vill att styrelsen undersöker om föreningen kan stå för sophämtningen 
av hushållssopor som jag hört att de gör i Follökna. Det ska vara billigare 
för alla att det läggs på årsavgiften

Evy Siverby tomt 90

Svar: Styrelsen avslår motionen.

Underlag för motionen saknas från Sörmlands vatten och avlopp AB



Motion 2

Elförsörjningen i området kring Skogsriskavägen
Min önskan är att styrelsen utser någon att titta på elförsörjningen i området. 
Elledningar som sitter på stolpar genom allmänningen har i många fall träd och grenar 
som växer mot ledningarna.
Några träd skulle lätt kunna falla och orsaka strömavbrott med allvarliga skador som 
följd för boende i området.
Jag vill inte föregripa er utredning med en nergrävning av elledningar skulle göra att 
man inte behöver befara att det ska bli strömavbrott pga nedfallna träd på ledningarna.

Eddie Persson tomt 88

Svar: Styrelsen avslår motionen

Elnätet ägs inte av Samfällighetsföreningen. Medlem kan själv anmäla till Vattenfall när 
träd och grenar växer nära elledning. Vattenfall gör besiktning vart 5-6 år 
Samfälligheten kan inte påverka nedgrävning av elledning.
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10. Förhandling och avtalstecknande gällande kommunalt VA

• I samband med etablering av kommunalt vatten och avlopp på Fornbo

behöver ett avtal mellan samfälligheten och Sörmland vatten ingås.

• Avtalet reglerar markanvändande och ersättning (enligt standardtariff) 

vid ledningsdragning och byggande av pumpstationer på 

samfällighetens mark.

• Styrelsen föreslår att årsmötet fattar beslut om att bemyndiga styrelsen 

att förhandla och teckna ett sådan avtal.

• Styrelsen återkommer till stämman, efter träffat avtal, med information 

om avtalets omfattning samt ersättningsnivåer.
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11. Styrelsen, revisorernas samt valberedningens arvoden.
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Arbetsplan och budget för 
verksamhetsår 2018/2019



Ekonomi

Styrelsen föreslår en oförändrad avgift från på 
3 500 kr för verksamhetsåret 2018/2019. 

Styrelsen vill dock förbereda stämman på att en 
avgiftshöjning troligen måste ske för 
verksamhetsåret 2019/2020

Avgiften skall vara inbetald senast den 31/7 
2018 enligt framlagd debiteringslängd. 





Vatten och avlopp
Ansvarig i styrelsen: Leif Warbrandt



Vattenverket: Budget 234 000 kr

• Normalt underhåll av vattenverket

• Byta av kolfilter

• Byte/reparation av trasig pump för vatten ut till ledningsnätet

• Dykare för kontroll av den nya sjöledningen och backventilen i 
sjön, samt att installera en boj fäst vid sidan av vattenintaget

• Inga andra stora underhåll planeras för verksamhetsåret.

• Lennart Cato sköter det operativa underhållet. 



Kommunalt VA: S-vattens hemsida

• 2017-03-17 I dagsläget är ingenting förändrat mot tidigare kommunikation när det gäller tidsplanen. 
Detaljer om vart vi ska börja gräva och i vilken ordning för de specifika områdena kommer inte kunna 
presenteras förrän vi gått ut med en upphandling. Som vi meddelat tidigare kommer vi inte att ha 
mer detaljerad information förrän närmare 2018-2019.

• De projekt som påverkar arbetet med kommunalt vatten och spillvatten till Fornbo, Fållökna och 
Malmsjöberg är:

• Överföringsledning dricksvatten från Katrineholm-Flen. Upphandling är klar och byggnation är 
påbörjad. Beräknas vara klart hösten 2018.

• Projekt ombyggnation av Flens reningsverk. Projektering och upphandling påbörjas i år. Planerat att 
bli klart 2020-2021.

• Parallellt har vi beställt förprojektering för att skapa upphandlingsunderlag av överföringsledningar 
Malmköping-Flen. Beräknas vara färdigbyggt under 2020.

• Parallellt pågår arbetet med förprojektering för att sedan kunna gå ut på upphandling av 
entreprenaden (byggnation) till områdena Fornbo, Fållökna och Malmsjöberg. Mål klart 2020-2021.



Skog , mark och promenadstigar
Ansvarig Patrik Pettersson



Budget 39 000 kr

• Mellanskog anlitas för att röja sly enligt plan.

• Gallring utförs där vi ser behov och har önskemål från tomtägare, detta 
med skogsbruksplanen som riktmedel.

• Företaget ”Trädfällning högt och lågt” fortsätter låna mark för virke och 
sly/ris längs med Fornbovägen.

• Vi tomtägare har även möjlighet att lägga sly/ris på samma område.

• Promenadstigarna kompletteras med flis där behov finns.

• Skyddsjakt på kanadagäss bedrivs vid behov på våra badstränder.



Bygg, dränering och återvinning
Ansvarig i styrelsen: Ingemar Karlsson 



Budget 39 000kr

• Bygg och dränering, återvinning

• Diket vid tomt 104 måste grävas om, vatten stannar kvar på 
tomten. 

• Övriga rensningar av vägkanten kommer att ske. 

• Sop, glas och tidningscontainer töms i vanlig ordning.



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



Tennisbanorna

• Tennisbanan ingår i den gemensamma egendom

• Styrelsen ska förvalta den gemensamma egendomen där tennisbanorna ingår

• Stängslet i nuvarande skick kan utgöra en säkerhetsrisk

• Styrelsen har därför beslutat om att ta bort det trasiga och farliga stängslet runt 
tennisbanorna,

• Vid nedmonteringen av stängslet kommer hänsyn tas till en eventuell 
återinstallation av nytt staket, beroende på vilket intresse stämman visar för att 
lägga pengar på en sådan åtgärd.

• Om kommande stämmor/styrelser vill renovera är det upp till dem att bestämma.

• Man kan se det som att styrelsen pausar tennisbanorna en tid.



Tennisbanorna (2)

• Inför borttagning av stängslet har vi kontaktat både Länsstyrelsen och kommunen 
och frågat om vi har behörighet att vidta denna åtgärd, med tanke på att området är 
detaljplanerat.

• Vi fick då klartecken på föreslagen åtgärd.

• Om medlemmarna på en stämma vill avveckla tennisbanorna krävs en omröstning 
på en årsstämma med kvalificerad majoritet, 2/3 majoritet av närvarande 
röstberättigade

• Därefter kontaktar man lantmäteriet som kommer ut och bedömer om 
tennisbanorna kan tas bort från gemensamma egendomen.

• Tycker lantmäteriet att det är OK får man ett beslut av Lantmäteriet och ändring sker 
i registret över gemensam egendom



Tennisbanorna (3)

• Inför stämman 2017 tog vi in offerter på ett nytt staket samt 
bortforsling av det gamla

• Offert 1 Pris: 150 000 Kr. ink. Moms (kostnad 790/ fastighet)

• Offert 2 Pris 152 000 Kr. ink. moms

• Vi tog in en offert för asfaltering av tennisbanorna

• Offert 3: Asfaltering av tennisbanorna

• Pris 400 Kr/ m2, totalt 1296 m2

• Kostnad 648 000 Kr. ink. Moms (3410 Kr/fastighet)



Sjö, bad, boll och promenadstigar
Budget 88 000 kr

• Gräsklippning av planer och promenadstigar i egen regi.

• Ommålning av omklädningsrum vid stora badet. 

• Nedmontering av staket runt tennisbanan. 

• Upprustning av badstranden vid stora badet

• Styrelsen planerar inför nästkommande verksamhetsår 2019/2020 att 
anlägga en lekplats med fågelbogunga och annat lekredskap efter de 
säkerhetsnormer som nu gäller.

• När badstranden är iordningställd kan vi se var lekplatsen ska anläggas. 
Den kostnaden ingår inte i årets budget utan är en information till 
stämman. 



Väghållning
Ansvarig i styrelsen: Lars Wall



Fornebovägen

• När det gäller underhållet på Fornbovägen, måste man göra en s k "sladdning" för 
att på ett ordentligt och hållbart sätt åtgärda hålen/groparna och jämna till vägen.

• En sådan sladdning beställdes till i början av maj. 

• Den har dock inte kunna utföras, då det krävs ett ordentligt regn först, för att 
sladdning skall kunna ske.

• Med den onormala torka som varit i maj har det lagt käppar i hjulet för bättre 
underhållsåtgärder.

• Så fort det blir ett ordentligt regn, kommer sladdning att ske.

• Vi tittar även på att om det är ekonomiskt försvarbart att spola Fornebovägen fram 
till backen för att sen kunna sladda vägen

• Fram till dess ber vi medlemmarna att ha överseende med vägens skick och anpassa 
hastigheten på fordonen till det rådande underlaget!



Väghållning Budget 136 000 kr

• Skrapning och sladdning av vägarna kommer att ske

• Klippning av diken kommer att utföras

• Farthinder på Fornebovägen och Hannäsvägen kommer att 
läggas ut, 

• När vintern kommer, så kommer vägpinnar fram igen, 

• Snöplogning och sandning kommer att ske.
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13. Debiteringslängden framläggs

Debiteringslängd

Copy of Copy of Debiteringslängd 2018_2019.xlsx
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Tack för idag


