
 

 

 PROTKOLL 
Fört vid Svanviks Samfällighetsförenings ordinarie föreningsstämma 2017-03-26 

 
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  
LB och MG valdes till justeringsmän, tillika rösträknare. 

 

§6  Godkännande av kallelsen  
Kallelsen godkändes. 

 

§7 Styrelsens och revisorernas årsberättelse  
Verksamhets- och revisionsberättelse för 2016 godkändes. 

 

§8 Beslut angående hantering av stora underskott, sektion 1: vägar samt sektion 2: 
avlopp 

 Stämman beslutade om att godkänna hanteringen årets underskott i enlighet med 

budgetförslaget i verksamhetsberättelsen. 

 

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

  

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

 

§11 Inriktningsbeslut avseende användande av entreprenader eller utförande i egen regi 
 Revisorerna har bett styrelsen att fråga stämman hur föreningen fortsättningsvis skall 

upphandla entreprenader.  Valet står mellan att alltid handla upp via entreprenader 

eller, när så är möjligt, arbeten utförs av kunniga personer boende i Svanvik (internt). 

Mötet gav styrelsen i uppdrag att ta fram en inriktningsplan för upphandlingar – såväl 

interna som externa, och börja arbeta efter denna. Vi nästa års stämma ska styrelsen 

redovisa innehållet i denna inriktningsplan och redovisa utfallet.  

 

 

 



 

 

 

§12 Motioner från medlemmarna 
 Inga motioner har inkommit. 

 

§13 Information från styrelsen: 
 13.1 Allmän information 

Ordföranden presenterade den sittande styrelsen. 

MN informerade och visade bilder om hur styrelsen planerar att digitalisera 

föreningens arkiv av ritningar och annan information. Som det nu är finns bara 

gamla, ofta principiella ritningar i pappersformat över vattenledningar och 

avloppsledningar vilket gör det svårt att serva föreningens olika system. 

 

 13.2 Plan för grönområde/skogsskötsel 

 MN informerade också om hur vi ska gå vidare med Svanviks skog. Det finns en 

plan för i vilken ordning vi områdesvis arbetar med röjning av sly etc. 

 Ansvarig för grönområde och ordförande kommer att träffa representanter för 

kommunen innan sommaren för att diskutera kommande åtgärder inom det 

avtal som finns mellan kommunen och föreningen.  

Ordförande bad medlemmarna att bidra skriftligt med vilka åtgärder som man i 

dagsläget ser behövs. Detta kommer att tjäna som underlag för diskussionerna 

med kommunen om behovet av ytterligare åtgärder i Svanvik. 

 

13.3 Plan för vägar och diken 

MN för vägar visade och informerade om hur det är tänkt och i vilken ordning 

vägarna ska upprustas och underhållas de kommande åren. 

 Medlemmarna på mötet var eniga om att det skulle vara önskvärt att lägga ut 

farthinder, både inne bland husen, samt på de större vägarna. Det körs alldeles 

för fort och vi vill inte att det ska ske en olycka. 

 

13.4 Plan för vatten och avlopp 

 MN och SL informerade kring hur en plan, både på lång och kort sikt, för 

åtgärder i våra ledningsnät tas fram. Stort fokus ligger på att lokalisera den eller 

de läckor som finns i vårt distributionsnät för dricksvattnet. En läcka har 

lokaliserats till Dalen och arbetet med att exakt hitta och åtgärda läckan startas 

inom kort.  På grund av generellt bristande ledningsunderlag har arbetet 

försvårats (se punkt 13.1). En kontakt har tagits med ett företag för rådgivning 

och hjälp att laga läckan. 

 

13.5 Hjärtstartaren /HLR 

 HLR-instruktörerna LB och AK informerade om att det finns en hjärtstartare här 

i Svanvik. Den sitter på Ladan, vid entrén. De nämnde också att om man vill 

vara med på SMS-larm måste man gå en utbildning. Och de kurserna hålls här i 

Ladan. Är man intresserad, kontakta någon av dem. 

De håller även utbildningar (gratis) och uppföljning för medlemmarna. På 

hemsidan (svanvik.com) ser ni när det hålls kurser. 

 

 



 

 

 

 

 

§14 Beslut om uttag 100 000 kronor från vägfonden 
 Stämman beslutade om att godkänna uttaget. 

 

§15 Styrelsens förslag till utgift – och inkomststat ”budget” och utdebiteringslängd 
 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. 

 

§16 Val av styrelse 
 16.1 Till ordförande valdes, 1 år: Mats Nyborg 

 16.2 1 ledamot valdes, 1 år: Andreas Karlsson 

 16.3 2 ledamöter valdes, 2 år: Magnus Nilsson 

   Elisabet Hammar 

 16.4 3 suppleanter valdes, 1 år: Hans Augustsson 

   Jan-Erik Hammar 

   Helena Solid 

 

§17 Val av revisorer 
 2 ordinarie, 1 år: Tage Bengtsson 

  Tommy Torstensson 

 1 suppleant, 1 år: Rune Lund 

 

§18 Val av valberedning 
 3 ledamöter: Tommy Torstensson (sammankallande) 

  Tage Bengtsson 

  Ahmed Siyam 

 

§19 Övriga frågor 
En medlem önskade mer information om vad som händer i styrelsen och här i Svanvik. 

Hon kom med tipps på att skapa en Facebook-grupp. Det är inget som styrelsen kan 

”ta hand om”. Men ev. om någon annan sköter den kan det vara ett sätt att fråga och 

få svar från styrelsen. 

 

Som på nästan alla stämmor kom önskemål om att hundägare ska hålla sina hundar 

kopplade i reservatet. 

 

En boende tog upp frågan om brandsäkerheten och om vi har vattenposter i området. 

Den enda ”brandpost” vi vet finns i början av gång- och cykelvägen mot Tegen. 

 

 

 

 



 

 

 

 

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

hemsidan www.svanvik.com  

 

§21 Föreningsstämmans avslutande 
 Stämmans ordförande tackade för förtroendet och visad uppmärksamhet. 

 

 Stämman besöktes av 31 st röstberättigade medlemmar. 

 

 

 

 

Vid protokollet Justeras  Justeras 

 

 

 

_______________________ ________________________ _____________________ 

 

HL LB   MG 

 


