Antal medlemmar: 49 fastigheter var representerade
1/ Öppnande av stämman
Ordfiirande Christina Hegefåird (113), hälsade alla välkomna, presenterade niirvarande
styrelseledamöter och deras ansvarsornråde samt ftirklarade stiimman öppnad.

2lYal av ordfiirande fiir stämman, val av sekreterare fiir stämman
Till ordftirande valdes Lars-Erik Åberg (124),ti1l sekreterare Kerstin Anderlund (50)
3/ Val av två justeringsmän, tillika rösträknare
/z,za i e oC
Till justeringsmåin, tillika röstriiknare, valdes Stefan Håkansson(S9) och Kent lotranssori (tll1

4/Frägan om stämman utlysts i behörig ordning
Frågan besvarades med Ja

MargaretaNyström (192) framfbrde önskemål att stiimmohandlingarna läggs ut på vår
hemsida. Styrelsen arbetar ftir det till nästa årsstiimma.
5/ Godkännande av fiiredragningslistan
Föredragningslistan godkiindes

6/ Styrelsen oeh revisorernas berättelse
Styrelsens berättelse genomgicks. Inga synpunkter ftrelåg. Förvaltningsberiittelsen godkiindes
och las till handlingarna
Rolf Svensson (1), kassör presenterade balans och resultatråikningen. Verksamhetsårets
resultat uppgick till ett överskott av 55 315 kronor.
Lena Carlbery(27), presenterade revisionsberättelsen och ftireslog ansvarsfrihet fbr styrelsen.

7/ FaststäIlande av balans och resultaträkning f,'rågan om ansvarsfrihet fiir styrelsen
Sttimman faststiillde balans och resultatråikningen samt beviljade styrelsen ansvarsfrihet.

8/ Styrelsen och revisorernas arvode
Stiimman beslutade att höja arvodet till 30 000 kronor att fiirdelas intemt inom styrelsen
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9/ Motioner
4 motioner har inkommit

Motion

till

s§T elsen

1

Badplats for hundar. Marianne Ahlqvist (162)
Styrelsens ft)rslag är attlägga sand vid stranden
hundbad. Ståimman bevilj ade fiirslaget.

Motion

till

viinster om den viinstra båtbryggan for ett

2

Fiber Gustaf Odhelius (165)
Styrelsen har tagit beslut om att vid grävning i området ftir V/A, om kostanden iir rimlig,
lagganer tomma rör avsett ftir bredband. Årsståimman måste besluta om att inftira bredband
till fastigheterna i området niir det blir aktuellt. Arbetsgruppen (Fombo, Malmsjöberg,
Fållökna) kommer att bevaka och samordna fragan.
Gustaf Odhelius var nöjd med svaret.

Motion 3
Anlägga en DiscGolfbana (frisbeegolf), Bertil Jonsson (60)
Styrelsen ftireslår att ftirslaget utreds under kommande verksamhetsår. Stiimman godkiinde
styrelsens ftirslag
Motion 4
Trädftillning på Musseronvägen. Britt-Marie och Ingemar Karlsson (183)
Patrik Pettersson (77) ansvarig for skog, mark och promenadstigar informerade om dagsläget
frågan, vilket paret Karlsson var nöjda med
L0/Styrelsens fiirslag

i

till arbetsplan och budget

Ekonomi
Styrelsen ftireslår ofiiriindrad avgift på 3 000 kr ftir verksamhetsåret20l5l2016. Avgiften
skall vara inbetald senast den31l7 2015, men med möjligheten attbetalamed 2 000 kr den
3117 2015 och I 000 kr den 3lll0 2015.

Vattenverket
Christina presenterade arbetsplanen ftir vattenverket och tackade Lennart Cato (25) ftir det
arbete han lägger ned.
Gustaf Odhelius (165) undrade var vattenprover tas. Lennart Cato (25) besvarade frågan med
att vattenprovet tas både i vattenverket och hos konsument.
Peter Hedenberg (2) gav ett tips om att det är lämpligt attbfiaventil i vattenkranen då och då.
Lennart Cato (25) påtalade att det finns risk ftir otjiinligt vatten om man inte rengör
kranventiler
Vatten och avlopp
Arbetsgruppen fortsätter sitt arbete med det kommunalaYlAfrågoma. Lars Wall (9) och
Christina Hegefiiird (113) har deltagit på ett möte med Flens kommun och Sörmland vatten
och avfall AB. Dtu framgick att vi inte liingre ska betala särtaxa, men i stället höjs
anslutningsavgiften. ( Anslutningsavgiften är i dag 140 000 kr.)
Gustaf Odhelius (165) undrade om det kommer krav på sanering. Så langt har kommunen inte
kommit i planeringen iinnu. Det Zir bra om frågan drivs.
Skog, mark och promenadstigar
Patrik Pettersson (77) presenterade arbetsplanen.
Mäirta Nordenfelt (34) undrade om flis skulle läggas på stigen Kremlavägen *
Rynkhättevägen. Kostnaden blir mycket stor så styrelsen går inte vidare med det arbetet.
Lennart Cato (25) undrade vad gör vi med det sjunktimmer som finns och de lutande träden
vid striinderna? Träden tas omhand. Beträffande sjunktimret fär styrelsen fundera på
lämpligt.

något W
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Bygg och dränering, återvinning
Inga frågor ftrelåg
Sjö, bad och boll
Tage Jansson (30) presenterade arbetsplanen for sjö, bad och boll
Peter Hedenberg (26) gav ftirslag på var bouleplanen kan anläggas, vilket styrelsen tog till sig.
Förslag ventilerades även var en frisbeegolf bana kunde anläggas, men ståimman fann inte att
idderna var liimpliga ftir ändamålet.

VäghåIlning
Robert Cato (22) presenterade arbetsplanen for väghållningen.
Evy Siverby (90) papekade att Fornbovägen behöver farthinder. Styrelsen undersöker
möjligheten. Evy påpekade också att hundägarna lägger hundbajspåsar i sandlådorna, vilket
inte iir trevligt.
Lennart Cato (25) undrade hur plogningen fungerar nåir farthinder monteras. Svar: Hindren
monteras bort på hösten.
Siesjö (74) undrade nrir klipps dikesrenarna. Svar: runt midsortmar.
Fastighetsägaren åläggs atthälla eget dike rent, men vad menas med eget dike? Steimman
fann ingen liimplig definition utan man fär anviinda sunt ftirnuft.
Christina Hegefiiird (113) informerade stiimman att tidningsbudet var nöjd med
halkbekämpning på vårt område.
Budget
Rolf Svensson (1) redogjorde fiir verksamhetsäret201512016 års budget.
Inga frågor fiirelåg
Beslut
StZimman beslöt att godkiinna arbetsplanen, budget och avgiften med betalningsvillkor

ftir

verksamhet sär et 20 I 5 / 20 I 6

lllYal av ledamöter till styrelsen samt suppleanter
Valberedningens fi)rslag
Styrelseledamöter som väljs på två är Q017)
Marcus Cato (48)
nyval
Rolf Svensson (1)
omval
Tage Jansson (30)
omval
Patrik Pettersson (77)
omval
Leif Warbrandt (24)
omval
Ersättare (Suppleant)
Ulf Modö (2)
nyval
Valberedningens ftirslag godkålndes av ståimman

l2Nal av ordfiirande bland styrelsens ledamöter
Marcus Cato (48) valdes till ordftirande fiir en tid av 1 år
13/Val av reyisorer samt suppleanter
Valberedningens ftirslag
Revisor fiir två är Q0l7)
Lena Carlberg(27)
omval
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Ersättare (Suppteant)

omval
Barbro Nyberg
Valberedningens ftirslag godkåindes av stiimman

l4l Y al av valberedningen
Sttimman beslutade att välja
Evy Siverby (90) sammankallande
Inga-Britt Valfridsson (55)
Mats Andersson (4)
Christina Hegefi iird (1 I 3) adjungerad

15/ Meddelande om tid och plats liir anslagstavlan av stämmoprotokoll
Protokollet anslås på anslagstavlan senast den 30 juni 2015. Läggs ut på hemsidan
1!:!lL,fsrbt. :iq tillsammans med arbetsplanen
16/ Övriga frågor
Tage Jansson representerade styrelsen och tackade avgående styrelseordfiirande for de 7 ären
hon ägnat åt att med stort intresse leda Fombo Samfiillighetsftirenings styrelse.
Avgående Helene Cato (26), som inte kunde nåirvar4 avtackades även.
Stefan Håkansson (89) informerade stiimman att båtbryggorna iir undermåliga och måste
bytas ut. En ny brygga med montering kostar enligt offert 110 000 kr. Båtfiireningen har inte
de pengarna. Medlemmarna i fiireningen har ffitt forfrågan hur de ställer sig till en höjd avgift.

17l Avslutning
Lars-Erik Åberg tackade ftir visat intresse och låimnade ordet till nyvalda ordftirande Marcus
Cato (48) som presenterade sig for ståimman. Stiimman avslutades &irefter.

Vid protokollet

Mötesordftirande
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Arbetsplan och budget fiir verksamhetsåret
20ts-04-01 - 2016-03-31
Fornbo Samf?illighetsförenin g
(org.nr 716401-9155)

Ekonomi
Styrelsen loreslår en oftiriindrad avgift på 3 000: - for verksamhetsåret 201512016. Avgiften
skall vara inbetald senast den3TlT 2015. Avgiften kan delas upp på två betalningstillf;illen:
2 000: - per den 3ll7 samt 1 000: - per den 3UlA 2015.

Vatten och avlopp
Vattenverket
En ny permanent ledning grävs ner från ladan fram till vattnet. Ledningen i vattnet och backventilen behöver inte bytas. Kolfilter och sandfilter byts under äret,tÅtprovtagning som tidigare. Lennart Cato har även fortsättningsvis ansvar ftir underhållet och arvoderas av styrelsen.
Ansvarig i styrelsen: Leif Warbrandt Budget: 250 000 kr
Vatten och avlopp
Arbetsgruppen fortsätter sitt arbete gentemot Sörmland vatten och avfall AB och Flens kommun. Representanter från ftreningarna vid Malmsjöberg och Fållökna ingår tillsammans med
två representanter från Fombo.
Ansvarig i styrelsen: Leif Warbrandt

Skog, mark och promenadstigarna
Träff med skogsledama sker årligen i april. Slyhögen liings vattnet vid Mökullavägens viindplan kommer Mellanskog att flisa under året. Slyröjning enligt plan kommer att ske vid område 2 och 3 dvs Nora stigen (Musseronvägen mot Lilla badet och området liings vattnet nedanftlr Mökullavägen). Trädf?illning högt och lågt kommer att hjälpa till med trädfiillning i skogen vid Musseronvägen. Flis kommer att läggas ut på promenadstigen vid vattnet fran Lilla
badet mot Musseronvägen samt på stigen mellan Skivlingvägen och Bläcksvampsvägen.
Budget: 50 000 kr
Ansvarig i styrelsen: Patrik Pettersson

Bygg och dränering, återvinning
Återvinning med glas och tidningar. Dråineringsarbetet på Skogsriskavägen genomftirs enligt
plan. Nya håingriinnor och stuprör sätts upp på ladan och vid slyhögama på Fombovägen fiirdigställs en överfart ftir att underlätta transport av ris. Festplatsen vid stora badet dråineras.
Ansvarig i styrelsen: Svante Sundelin Budget: 176 000 kr

Sjö, bad och boll
Föreningen fortsätter gräsklippning i egen regi. Klippning av näckrosor och vass sker troligen
vid två tillf;illen. Föreningen ger 5 000 kr i bidrag till Fiskevårdsområdesft)reningen dåir Stefan Håkansson iir vår representant. Stefan Håkansson och Bertil Jonsson säljer fiskekort.
Håingråinnorna på omklädningsnunmen ersätts med nya. Duk och sand läggs på baden för att
forbättra botten. En bouleplan anläggs vid stora badet. Vid lilla badet hyrs en Baja-Maja över
sorlmaren. Översyn av tennisplanen bör göras, finns intresse av att ha den kvar?
Budget: 81 000 kr
Ansvarig i styrelsen: Tage Jansson och Ulf Igergård

Väghållning
Inga extra åtgtirder planeras under året. Sedvanlig ftirvaltning innebåir saltning i maj, hyvling
och sladdning under sommaren samt dikesklippning i augusti. Avtål ftir vinterväghållning
skrivs. Föreningen ser till att de boende får möjlighet att privat ordna plogning av den egna
uppfarten. För Fornbovägen och Mökullavägen ffir ft)reningen ett ekonomiskt bidrag. På Hannäsvägen testas en ny form av väghinder. Om detta faller våil ut kan väghindret anviindas på
fler vägar i området.
Ansvarig i styrelsen: Robert Cato Budget: 200 000 kr

FOFTBO

H

'_,.r1. -

Fo rn

Eudget inklusive femårsutfall

, ...

bu §a nrfällighetsförening

Orq nr 716401-S155

i tsek

Eesultaträkning för perioden

BUBGET
zOLslL 6

UTFALL
2014l1s zo13/ 14

zCI12/ 13

20r1/12 ICI1Ol11

Intäkter
Åvgifter
Anslag från 'iaglerk+t
Ovriga intåkter

5 ?0

57'l

5 70

571

15

14

13

L3

5?6

13

A-J

585

5+ff

1

584

6{6

586

592

553

'rza

-

19fi

- 190

-

1]9
-s

- 1efl

-LL

-

7S7

Hortnader
Uattenrrerket

-

250

-5

-5il

-23

Bygg. dranering a återvinning
51o. bad, holl o prantenadsLigar

-].JE

-za

-66
-13

-65

- 116

VäEhållninE

- 2CI0

- 142

_fi:

- 120

Ådmrnistrs lian a forsakringar

-45

-36

_ff

-;7

-Jr

-:5

Åruroden

-30

-L5

- 1:

-15

-15

-7

-83?

-529

-546

-517

-716

-35+

f*re finansnettö mm
Räntkostnader/ intäkter

-747

55

10u

69

- 124

199

o

o

I

3

6

2

Årets resultat

-2.+?

55

101

72

-114

201

168

415

35q

254

186

3§4

Sk'lg rr nrark

Resr-rltat

Eget kapital vid periodens slut

Åntal fastigheter
Årsavgift

-s1
-fi7

-:l

-5ö

-65

- 169

- 129

