Protokoll från ordinarie föreningsstämma
för Fornbo Samfällighetsförening 201 8

Sa fnfälli ghetsförening

Tid oöir plats: Derr 9 jurri 2ö18,k1.11.00 i Försafrrlingshernrnet, MalitrtOping
Antal medlemmar: 53 fastigheter var representerade

li

Öppnande av stämman
Styrelseledamot, kassör Ulf Modd (2) hälsade alla välkomna och styrelsen presenterade sig,
därefter ftirklarades stämman öppnad. (Ordfiirande Marcus Cato (48) var ft)rhindrad att
närvara.)
av ordfiirande fiir stämman, val av sekreterare fiir stämman
ordftirande valdes Lars-Erik Åberg (124),till sekreterare Kerstin Anderlund (50)

2lYrl
Till

3/ Val av två justeringsmän, tillika rösträknare
Till justeringsmåin, tillika nistriiknare, valdes Guy Sackldn (49) och Maria Gråd (3)

4lfirägan om stämman utlysts i behörig ordning
Frågan besvarades med Ja

5/ Godkännande av fiiredragningslistan
Föredragningslistan godkiindes
6/ Styrelsen och revisorertras berättelse.
Några synpunkter framkom vid genomgång av frrvaltningsberättelsen
Guy Sackldn {49) gav en eloge till några i sitt stlldlag, som eldade upp den självdöda älgen så
att den otrevliga lukten ftirsvann.
En medlem undrade om det finns vildsvin på området. Ja, det har observerats, men inte sedan
i vintras. Kanadagäss har vi gått om. Patrik Pettersson (77) ftirsöker skjuta av dem men de iir
listiga och är inte på plats niir han åir dåir. Per-Olof Söderberg (167) kom med ftirslaget att
skjuta av dem i april-maj. Tage Jansson (30) berättade att det finns platspåsar och papperskorg
vid baden så att vi kan plocka upp kanadagäss spillning niir vi är &ir.
Det ris som finns vid vändplan på Fombovägen, när tas det bort, en fråga som uppkom.
Patrik Pettersson (77)har sökt Mellanskog vid flera tillfiillen, mer de har ännu inte hiimtat
riset.
Efter dessa synpunkter, frågor och genom gång av styrelsens fiirvaltningsberättelse godkiindes
den i sin helhet.
Revisorernas berättelse uppliistes av internrevisor Lena Carlberg(27) och las

till handlingama.

7/ Fastställande av balans och resultaträkning
Stiimman faststiillde balans och resultatriikningen.
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8/Frågan om ansvarsfrihet fiir styrelsen
S§relsen bevilj ades ansvarsfrihet
9/ Motioner
2 motioner har inkommit

till

styrelsen

Motion I
Evy Siverby (90) vill att styrelsen undersöker om fiireningen kan

stå for kostnaden

ftir

sophåimtningen av hushållssoppor och lägga den kostnaden på årsavgiften.

Styrelsen avslår motionen eftersom inget underlag gick att fä fram.
Någon dag lore årsstämman fick styrelsen vetskap om att Sörmlands vatten och avlopp
undersökte frågan. Ståimman beslöt att bordlägga motionen till nästa stiimma.
Evy Siverby var dåirmed nöjd med beslutet att bordlägga motionen.

Motion 2
Eddie Persson (88) önskar att styrelsen utser någon som tittar på elftirsörjningen i området.
Elledningar har i mångafallträd och grenar som viixer mot ledningarna. Några träd skulle lätt
kunna falla och orsaka strömavbrott. En nergrävning av elledningar skulle göra att man inte
behöver befara att det skulle bli strömavbrott pga nedfallna träd.
Styrelsen avslår motionen. Elnätet ägs inte av sam{iillighetsftireningen. Medlem själv anmäler
till Vattenfall niir träd o grenar vålxer näa elledning . Samfiilligheten kan inte heller påverka
nedgrävning av elledningar. Eddie Persson, som inte var närvarande på ståimman iir
underättad om styrelsens avslag.
10/ Förhandling och avtalstecknande gällande kommunalt vatten
Sttimman ger styrelsen uppdrag, att med behörig part, ftirhandla och teckna nödvändiga avtal i
samband med att Fornbo ansluts till kommunalt vatten och avlopp.

revisorernas samt valberedningens ar:vode
till 60 000 kronor att ftirdelas internt inom styrelsen.
Revisorema avstod arvode. Valberedningen beviljades 4 000 kr att ftirdelas intemt mellan
I 1/ Styrelsen,

Stämman beslutade oftiriindrat arvode

dem.

l2lStyrelsens fiirslag till arbetsplan och budget
Ekonomi
Styrelsen foreslår ofiiråindrad avgift till 3 500 kr ftir verksamhetsåret 201812019. Avgiften ska
vara betald senas 3ll7 2018 (bankgiro 5502-3790). Kassör Ulf Modö (2) ftirberedde stiimman
på en ftirhöjd årsavgift på sikt.( Fornbos Samftillighetsfiirening har en låg avgift i ftirhållande

till liknande samftillighetsforeningar.)
Vattenverket
Leif Warbrandt (24) redogiorde ftir vattenverket och tackade Lennart Cato ftir hans arbete.
Yatten och avlopp
Leif Warbrandt (24) informerade om status ftir kommunalt vatten och avlopp, beriiknas vara
klart frr Fornbos de12A2012021.
Skog och mark.
Patrik Pettersson (77) redogjorde fiir skog och mark.
Martin Michel (21) undrade vilken plan ft)r slyrdning som avsågs. Fornbo iir uppdelad i fem
områden som slyröjs enliE en plan. Martin Michel poiingterade att det är viktigt att de som
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slyröjer har kunskap så att området bevarar sin mångfald. Han önskade även att städledarna
kallade till städdag i god tid.

Bygg och dränering, återvinning
Ingemar Karlsson (183) redogiorde fiir bygg och dränering.
Per- Olof Söderberg (167) meddelade att det skulle finnas ett berg vid diket vid tomt 104 som
ska grävas om, vilket gjorde driineringen svårr att genomfora utan spriingning. Ingemar
Karlsson har uppfattningen att det går att ordna.
Sjö, bad,boll och promenadstigar
Tennisbanans varande eller icke varande diskuterades.
Tage Jansson (30) redovisade styrelsens fi)rslag att ta bort stängslet på grund av säkerhetsrisk
och lägga tennisbanan vilande.
Gunnar Anderlund (50) begärde ordet och hade synpunktema att en bana iir inte spelbar, den
andrabanan låimpar sig till familjetennis och håller cirka3-4 år i befintligt skick. Ståingslet är
lagat,men inte dåligt eller rostigt. Vad som behöver göras iir att byta ut ca.15-20 stolpar. Det
finns en metod att inte behöva gräva utan man har en speciell skruv som skruvas ned i
marken och i den f?ister man sedan stolparna. Ingen offert är begåird, men efter ett muntligt
samtal med leverantören kostar en skruv 470 kr plus moms och så tillkommer stolpen.
Peter Hedenb erg (27) undrade om tennisbanan går att aweckla? Styrelsen har kontaktat
Lantmäteriet och Kommunen i frågan och svarat ?ir att tennisbanan kan awecklas.
Bo Nilsson (191) framftirde nägra synpunkter om att man kunde bilda en tennisklubb for
tennisbanan, likaså att fiiräldrar som var intresserade av en påffigelsgunga kunde finansiera en
sådan som efter nägra år övergick till ftireningen med äganderätt. Bo var också besviken på
att styrelsen inte hade någon övergripande ekonomisk plan ftir framtiden.
Helmut Hiller (100) Föreslog en arbetsgrupp som skulle arbeta med övergripande ekonomiska
frågor och verksamhet till den.
Diskussionen började sväva ut. Stiimmoordftirande Lars-Erik Åberg (124) ville fä en
indikation från medlemmam4 observera inget beslut, om tennisbanans varande eller inte
varande. Indikationen vid denna "enkät" gav resultatet att tennisbanan skulle awecklas.
Stämman beslöt att en arbetsgrupp inom ftireningen skulle bildas fiir övergripande
ekonomiska frågor och plan ftir den. Bo Nilsson (191) ville att en jurist skulle ingå i gruppen.
Samftillighetsforeningen har tecknat serviceavtal med Villaägama diir vi kan ffi kostnadsfri

juridisk hjälp.

I arbetsgruppen ingår:
Ulf Modd (2) sammankallande
Martin Michel (21)
Helmut Hiller (100)
Bo Nilsson (191)
KavitaBjörkdahl (159)

Väghållning.
Ulf Modö (29) redogiorde fiir väghållningens arbetsplan (Lars Wall kunde inte niirvara och
har fly*at från Fombo). Fornbovägen iir inte i bästa skick, någon skrapning och sladdning har
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inte kunnat göras på grund av torkan. Lars Wall har varit i kontakt med Åkersnäs ftir att fä en
offert på vattning av vägen, vilket skulle kosta 3-4 000 kr. Vi awaktar regn..
Lars Carlb erg (27) påpekade att viindplanen på Fornbovägen var i så dåligt skick vilket kunde
vara en orsak att Mellanskog inte kunde ha hämtat riset.
Evy Siverby (90) önskade att man inte plogade vägen så brett.

Beslut
Stämman beskit att godkiinna arbetsplanen, budget och medlemsavgiften av 3 500 kr

verksamhetsåret 2Al8

120

ftjr

19

13/ Debiteringslängden framläggs.
Kassör Ulf Modd (2) framlade debiteringsliingden och ftirklarade dess innebörd.

l4lYal av ledamöter till styrelsen samt suppleanter
Valberedningens ftirslag
Styrelseledamöter som väljs på två är Q020)
Per-Olf Söderberg {167) nyval
Lena Wester (35) nyval som ledamot
Ingemar Karlsson (183) omval
Ulf Igergård (134) omval
Ersättare (suppleant) som väljs på två är Q020)
Susanne Wahlström (76) nyval
Valberedningens ftirslag godkiindes av stiimman

13Ä/al av ordfiirande bland styrelsens ledamöter
Marcus Cato (48) valdes till ordforande ör en tid av

I

år

l4Nal av revisorer samt suppleanter
Valberedningens ftirslag
Revisor fiir två är Q020)
Lars-Erik Åberg (124) omval
Ersättare (Suppleant)
Kavita Björkdahl (159) nyval
Valberedningens ftirslag godkiindes av stiimman

15/ Val av valberedningen
Stiimman beslutade att välja
Christina Hegefi iird (1 I 3) sammankallande
Maria Gråd (3)
Maria Brannius (86)

16/ Meddelande om tid och plats fiir anslagstavlan av stämmoprotokoll
Protokollet anslås på anslagstavlan senast den23 juni 2018 . Läggs ut på hemsidan
]:]-1,!1]-1llli]q.s* tillsammans med arbetspianen och OH bilder. Vi har ffitt en ny lag GDPR, men
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ingen på stiimman hade något emot att namnen på de som valts eller yttrade sig under
stiimman finns med i det publicerade protokollet-

l7lÖvrigafrågor

Ulf Mod6 informerade om att indragning av fibrer iir planerat till hösten
att ssrelsen tittar på lösenord till medlemmarna på hemsidan enligt lagen GDPRLeif Warbrandt 1Z+; paminde om att vattenspridare inte fick anviindas vid vathring, undantag
for de som har egen brunn.
18/ Avslutning

Innan ståimman avslutades avtackades Kerstin Anderlund
Lars-Erik Åberg tackade ftir visat intresse och avslutade stiimman

Mötesordftirande

Vid protokollet
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De som önskade kunde delta i en information om deta§plan, av en representant från Flens
Kommun, efter ståimman.
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