
  Svanviks Samfällighetsförening 

   Svanvik 31 mars 2016 

 

 

PROTKOLL 
Fört vid Svanviks Samfällighetsförenings ordinarie föreningsstämma 2016-03-27 

 
Plats: Svanviks Lada Tid: 12.00 – 15.00 

 

§1 Mötets öppnande 
Föreningens ordförande MN öppnade mötet och hälsade medlemmarna välkomna. 

 

§2 Godkännande av dagordningen 
 Dagordningen fastställdes. 

 

§3 Val av ordförande för stämman 
 TT valdes till ordförande för stämman. 

 

§4 Val av sekreterare för stämman 
 HL valdes till sekreterare för stämman. 

 

§5 Val av två justeringsmän, tillika rösträknare för stämman 
RL och BT valdes till justeringsmän, tillika rösträknare. 

 

§6 Godkännande av kallelsen 
 Kallelsen godkändes. 

 

§7 Styrelsens och revisorernas årsberättelse 
 Verksamhets- och revisionsberättelse för 2015 godkändes. 

 

§8 Ansvarsfrihet för styrelsen 
 Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret. 

 

§9 Ersättning till styrelsen och revisorerna 
Ersättning enligt framlagd budget godkändes.  

 

§10 Motion från medlem 
 Inga motioner har kommit in till styrelsen. 

 

§11 Information från styrelsen 
 

§11.1 Allmän info  
MN presenterade den styrelse som jobbat under 2015. Han berättade även om 

energiskogen som planerades på Halleröds mark. Länsstyrelsen har beslutat att ge 

honom jakträtt på fåglarna. I och med detta hoppas vi att ärendet är avslutat. 

 

 

 



  Svanviks Samfällighetsförening 

   Svanvik 31 mars 2016 

 

 

 

§11.2 Grönområde/Skogsskötsel 
Vårat skogsavtal med Orust kommun är förlängt med 3 år. Vi kommer att ha möten 

med kommunen bl.a. för att gå igenom hur de och vi ska gå vidare med röjningen av 

sly. Vi kommer också bl.a. att prata med dom om att ”städa” mer noga efter sig. 

De boende i Dalen har tillsammans gjort fint i området och kommer att fortsätta att 

röja.  

På hemsidan finns det information om vilka personer det är som är kontaktperson 

ang. skogsvården i ditt område. Och det går bra att låna redskap, kontakta EH. 

Lekplatserna är uppsnyggade och en ”lekbåt”, liknande den som finns i Byhusen, 

kommer i sommar till Hagens lekplats. 

 

 

§11.3 Vägar och diken /underhållsplaner 
På grund av att fiber kom igång förra året har vi inte underhållit vägarna som var 

tänkt. Men nu i år, med början i maj, kommer vi att börja snygga upp Svanviks 

vägar. 

Vi skickar ut en uppmaning om att köra långsammare i området innan det händer 

en olycka. Om det inte blir bättre blir vi tvungna att sätta ut farthinder på alla 

vägarna. 

Vi kommer att kalla till ett snöröjningsmöte i oktober – november och hoppas 

många kommer för att få information och ha möjlighet att ställa frågor direkt till 

traktorföraren. 

 

§11.4 VA-planer 
Föreningen har uppdaterat avtalet med Orust kommun om vattenleverans. 

Vi har jobbat vidare med smygläckan vi har någonstans i området. Vi har lokaliserat 

att det är någonstans i Höjden/Slänten. SL har fått tips på vattensamlingar men vi 

har inte hittat något som gäller den här läckan. Han tar gärna emot fler tips. 

En uppmaning till alla att bara spola ner toapapper och det som gått genom magen i 

toaletten. Andra grejer (skruvmejslar, blöjor, hår, trasor od.) förstör och stoppar 

pumparna, och det kostar oss pengar. 

 

§11.5 Hjärtstartaren/HLR 
AK och LB informerade om hjärtstartaren som finns vid Ladan och om de gratis 

kurser de erbjuder boende i samfälligheten. Nästa kurs är den 23/4. 

 
§12 Styrelsens förslag till utgift- och inkomststat ”budget” och utdebitering 
 Stämman beslutade att godkänna styrelsens förslag till budget. 

Debiteringslängden är framlagt på årsmötet enligt 42§ lagen om förvaltning av 

Samfälligheter. 

Av debiteringslängden framgår det belopp som ska uttaxeras, vad varje medlem ska 

betala och när betalning ska ske. 
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§13 Val av styrelse 
 

§13.1 Till ordförande valdes, 1 år: Mats Nyborg 

 

§13.2 Till ledamöter valdes, 1 år: Stephan Larsson 

 

§13.3 Till ledamöter valdes, 2 år: Göran Bryntesson 

  Malin Nilsson 

 

§13.4 Till suppleanter valdes, 1 år: Heléne Larsson 

  Jan Hammar 

  Hans Augustsson 

 

§14 Val av revisorer 
 Ordinarie, 1 år Tage Bengtsson  

 Ordinarie, 1 år Tommy Torstensson 

 Suppleant, 1 år Rune Lund 

 

§15 Val av valberedning 
 Ledamot, sammankallande, 1 år Tommy Torstensson 

 Ledamot, 1 år Tage Bengtsson 

 Ledamot, 1 år VAKANT 

 

§16 Övriga frågor 
En uppmaning kom till ALLA hundägare att inte rasta hunden på andras tomter och 

häckar. Det finns många andra platser i Svanvik där man kan göra det. Det finns fler 

latriner i området som ska användas. Ev. kommer vi sätta upp sådana på fler 

platser. 

Ett förslag presenterades på en ”inhägnad för hundar att leka i” på marken vid 

Boulbanan. Vi kom fram till att hundägarna skapar en egen hundförening där de kan 

jobba med det projektet. Bl.a. om kommunen säger att det är ok. 

Det är fler hus som har drabbats av ”äggkastare”. Vi kan bara uppmana att hålla 

utkik och anmäla till polisen om det händer igen. Kommer även ut en uppmaning på 

hemsidan. 

 

§17 Meddelande om plats där protokoll finns tillgängligt 
Protokollet kommer att sättas upp på anslagstavlorna i området samt läggas ut på 

hemsidan www.svanvik.com  

 

§18 Föreningsstämmans avslutande 
 Stämmans ordförande tackade för förtroendet och visad uppmärksamhet. 
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 Stämman besöktes av 31 st röstberättigade medlemmar.  

 

 

 

 

 

 

 

Vid protokollet Justeras Justeras 

 

 

 

__________________ _______________________ ____________________ 

HL RL BT 


