
  Svanviks Samfällighetsförening 
  Svanvik 28 mars 2010 
 

PROTOKOLL  
fört vid Svanviks Samfällighetsförenings ordinarie föreningsstämma 2010-03-28 

 
Plats: Svanviks Lada Tid:  10.00-11.30 
 
§1 Mötets öppnande  

Föreningens ordförande Tommy Torstensson öppnade mötet och hälsade 
medlemmarna välkomna. 

 
§2 Godkännande av dagordningen 
 Dagordningen fastställdes. 
 
§3 Val av ordförande för stämman 
 Karl-Anders Augustsson valdes till ordförande för stämman. 
 
§4 Val av sekreterare för stämman 
 Johan Lundin valdes till sekreterare för stämman. 
 
§5 Val av två justeringsmän, tillika rösträknare för stämman 

Margareta Börjesson och Mats Nyborg valdes till justeringsmän, tillika rösträknare. 
 
§6 Godkännande av kallelsen 
 Kallelsen godkändes. 
 
§7 Styrelsens och revisorns årsberättelser  
 Verksamhets- och revisionsberättelse för 2009 godkändes. 
 
§8 Ansvarsfrihet för styrelsen 
 Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret. 
 
§9 Ersättning till styrelsen och revisorerna 
 Ersättning enligt framlagd budget godkändes. 
 
§10 Information från styrelsen 
§10.1 Arbetsdagar: Två stycken arbetsdagar ska hållas under året, 24 april kl.10.00 
  samt 23 oktober kl. 10.00. 
 
§10.2 Hemsidan: Tommy Torstensson informerade om ny hemsida, start 28/3 2010. 
 
§10.3 Grönområden: Ahmed Siyam informerade om grönområdena och vad 

grönområdesansvarig ansvarar för. 
§10.3.4  Berit Fjeldheim – Är det kommunen som sköter skogen i Svanvik? 
  Tommy Torsetensson – Nej, inte enligt gällande förrättning. 

Styrelsen har en kommunikation med kommunen för att båda parter 
ska ha gemensam syn på skötseln av grönområdena på Svanvik. 

§10.3.5  Seymor Ullberg – Varför har kommunen ansvar för skogen? 
  Tommy Torstensson – Det har dom inte, som sagt. 
§10.3.6  Seymor Ullberg – När avverkas skogen på Höjden så att utsikten blir 

som när området byggdes? 
  Ahmed Siyam – Gallring är planerad till vintern 2010. Vissa regler 

måste följas för att utföra arbetet på ett säkert sätt. Styrelsen har för 
avsikt att följa den skötselplan för området som finns. 
Grönområdesansvarig måste ha hjälp från andra 
föreningsmedlemmar i området för att kunna utföra gallringen. 

§10.3.7  Annonym – Var finner man skötselplanen för skogen på Svanvik? 
  Anna Torstensson – Den finns på Orust kommuns hemsida. 
§10.3.8  Margareta Börjesson – Hur informeras det när det är dags att röja? 
  Ahmed Siyam – Informationen kommer upp på anslagstavlorna. 



http://www.svanvik.com 
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§10.3.9  Margareta Börjesson – Vart tar veden vägen? 
  Tommy Torstensson – När kostnaderna för avverkningen är 

avdragna så äger kommunen virket. 
 
§10.4 Vägar: Tommy Torstensson informerade om att en besiktning utförts av 

vägarna och att de bedöms att vara i god kondition. En försegling av 
vägarna kommer att utföras under året. En sandficka har uppförts på 
bollplanen i Dalen för att förvara vägsanden i. 

§10.4.1  Berit Fjeldheim – Varför har det varit så mycket is på vägen i Dalen? 
  Tommy Torstensson – Vägsaltet tog slut i hela Sverige. 
§10.4.2  Kaj Utberg – Dagvattenledningen hade frysigt. Bengt Olsson, hus 

117, hade vänligheten att tina upp dagvattenledningen. 
 
§10.5 Vattenförsörjning till Höjden: 
  Lars Svensson informarade om att en ny bättre tryckstegringspump 

är installerad. Den gav en förbättring men inte tillräckligt. Enligt 
jämförande mätningar finns en vattenläcka i systemet på Höjden och 
läcksökning pågår. 

§10.5.1  Horst Schmidt – Hur mycket läcker bort? 
  Lars Svensson – Ca. 50% av vattnet till Höjden. 
§10.5.2  Marika Grundén – Är 30 år gammalt för en vattenledning? 
  Lars Svensson – För kopplingar och ventiler är det det. 
§10.5.3  Horst Schmidt – Är vattentornet uttjänt? 
  Lars Svensson – Ja, det behövdes när vi hade eget vatten. Nu när vi 

har kommunalt vatten behövs det inte. Vattentornet stängdes efter en 
inspektion. 

 
§10.6 Pumpstation 1: Lars Svensson informarade om pumpstationerna för avloppsvatten 

till reningsverket där station 1 är huvudstationen . Denna är i behov 
av renovering/utbyte vilket är upptaget i 2010 års budget. 

§10.6.1  Benny Turesson – Krävs det någon förlängning av reningsverkets 
utloppsledning ut i havet? 

  Lars Svensson – Enligt anlitad konsult är detta inte att 
rekommendera. 3 st alternativ undersöktes. Kommunen kunde inte ta 
ställning till rapporten utan skickade den vidare till länsstyrelsen. 
Föreningen inväntar svar. 

§10.6.2  Berit Fjeldheim – Är det mycket tungmetaller i avloppsvattnet? 
  Lars Svensson – Vårt nya reningsverk har mycket god rening, 

utsläppsvärdena är långt under vad som är tillåtet. 
§10.6.3  Horst Schmidt – Varför vill kommunen ha en annan utsläppspunkt 

när utsläppsvärdena är så låga? 
  Lars Svensson – Kommunen tittar på ärendet och har god kontakt 

med styrelsen i samfällighetsföreningen. 
  Hans Augustsson – Föreningen har tidigare tyckt att vi hade en 

konstig utsläppspunkt men vad tycker föreningen nu efter rapporten? 
  Lars Svensson – Föreningen håller med rapporten att 

utsläppspunkten är bäst där den är. Utsläppet späder ut vattnet i 
viken, ca. 10m3, 7 gånger per dygn. 

  Hans Augustsson – Är vattenmätarbyte fortfarande aktuellt? 
  Lars Svensson – Styrelsen utreder frågan under året hur det ska 

åtgärdas. 
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§11 Beslutades att godkänna framlagt budgetförslag och utdebitering. 
 
§12 Val av styrelse 
§12.1 Till ordförande valdes: Tommy Torstensson, 1 år. 
 
§12.2 Omval ordinarie styrelsemedlemmar: Göran Bryntesson, 2 år. 
   Anna Torstensson, 2 år. 
   Lars Svensson, 2 år. 
   Mats Nyborg, 2 år. 
 
§12.3 Omval suppleanter: Steffen Fäldt, 1 år. 
 Nyval suppleanter: Liselott Ståhlbrand, 1 år. 
   Lotta Kristiansson, 1 år. 
 
§13 Val av revisorer, på vardera 1 år 
 Omval ordinarie:  Tage Bengtsson och Karl-Anders Augustsson. 
 Nyval suppleant: Käthe Marmefors-Nyborg. 
 
§14 Val av valberedning, 1 år 
 Omval:  Kaj Utberg, Tage Bengtsson och  
   Ingemar Jönstrand. 
 
§15 Övriga frågor 
§15.1 Margareta Börjesson – Vad gör intendenten i styrelsen och ökar det kostnaden? 

Karl-Anders Augustsson läste ur stadgarna där det står att styrelsen sammansätter 
styrelsen och stämman kan ej påverka det. 

§15.2 Gunvor Ferdinandsson anser att det är problem när styrelsen ska komma åt rågången i 
Dalen samt att hon tycker att buskar samt staket har vandaliserats på hennes tomt. 

 Lars Svensson informerade vad prickat område på tomtritning innebär och att 
föreningen får ha ledningar under prickat område. 

§15.3 Leif Persson – Rågångarna är tomtmark och ej allmän mark för t.ex. gångstråk. 
  
§16 Meddelande om plats där protokollet finns tillgängligt 
 Protokollet kommer att sättas upp på anslagstavlorna i området samt läggas ut på 
 hemsidan. www.svanvik.com 
 Personer omnämda i protokollet godkännde publicering på hemsidan enligt PUL. 
 
§17 Mötets avslutande 
 Stämmans ordförande tackade för förtroendet och visad uppmärksamhet. 
 
  
 Stämman besöktes av 33 st röstberättigade medlemar. 
 
  
 Vid protokollet  Justeras 
 
 
 _______________________ ____________________ _____________________ 
 Johan Lundin  Margareta Börjesson Mats Nyborg 


