
 ÖBOLANDETS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING VERKSAMHETSBERÄTTELSE 
      
Öbolandets Samfällighetsförening överlämnar härmed sin berättelse över 2008 års verksamhet. 
Föreningen höll sitt årsmöte den 18 maj 2008.   
 
Styrelsen består av sju ordinarie ledamöter och fem suppleanter med följande sammansättning: 
 
Ordinarie ledamöter  
Roland Alvinger (ordförande), Hans-Olov Ganning (v. ordförande samt ansvarig för allmänna 
platser), Owe Gustafsson (ansvarig för vägar), Eva Schreil (sekreterare), Elisabeth Lüthi (kassör) 
Sören Heurlin (ansvarig för bryggplatser) samt Maria Bergom Larsson (informationsansvarig) 
Suppleanter  
Tommy Andersson (samråd), Ingvar Törnström (skogsvård), Jonas Eklund (juridik),  
Sam Eriksson samt Gunnar Huss.  
 
Ordinarie revisorer  
Johanna Sundström och Björn Gripwall 
 
Revisorssuppleant  
Jenny Bodell Hagberg 
 
Valberedning 
Olle Olsson (sammankallande), Ralph Hammarström och Klas Petterson.  
 
Styrelsen har haft 5 protokollförda sammanträden samt ett flertal kontakter under hand med Trosa 
kommun samt fastighetsägare. 
 
Föreningens ekonomi 
Föreningens ekonomi framgår av bifogade resultat- och balansräkning. Intäkterna, inkl. vägbidrag, 
uppgick till 363.535:- och balansomslutningen till 730.644.:-. Budgeterat resultat var 3.700:-  det 
verkliga resultatet blev ett överskott på 139.046:- Avvikelsen beror i första hand på väsentligt lägre 
kostnader för allmänna platser, vassklippning samt väghållning samtidigt som  finansiella intäkter  
överstiger budget. Styrelsen föreslår därför oförändrad årsavgift för 2009, dvs. 900:-. 
 
Vatten & Avloppsfrågan 
Lantmäteriet i Nyköping tillsatte genom lantmätare Thomas Holm en arbetsgrupp som hade till 
uppgift att dels hantera frågan om Trosa kommuns begäran om omprövning av gällande förrättning 
avseende Öbolandet ga: 3:1. dels förhandla med kommunen om att teckna avtal avseende bl.a 
ledningsrätt för kommunen att anlägga V/A-ledningsnät på Öbolandet och ev. anslutning av 
Lagnövikens ledningsnät via Öbolandet. Denna arbetsgrupp har bestått av följande deltagare: 
 
 Thomas Holm   Lantmäteriet i Nyköping 
 Roland Alvinger  Öbolandets Samfällighetsförening 
 Björn Wieslander  Trosa kommun 
 Elisabeth Lüthi  Aktionsgruppen mot byggnation 
 Rolf Markman  Oberoende 
 Bodil Amnevall-Berg  Oberoende 
 Stefan Frenning  Oberoende 
 
Gruppen har haft fyra sammanträden under året och resultatet av dessa överläggningar kommer att 
presenteras på årsmötet tillsammans med avtalsförslag mellan Trosa kommun och Öbolandets 
Samfällighetsförening avseende V/A-utbyggnad, utbyggnad/standarhöjning av vägar m.m. 



 
 
 
Båtplatser och bryggområden. 
Vassklippning har skett i vissa kanaler. Muddringsarbeten för att fördjupa Rävuddskanalen var 
planerad men skall i stället utföras under 2009. 
 
Allmänna platser  
Under 2008 har skogsvårdande röjning skett bl a i Rävuddsskogen. Den milda vintern  medförde att 
planerad röjning vid Kalkholmarna ej kunde uföras. Sundstugespången har renoverats under året 
och kommer att ytterligare breddas under 2009. 
 
Vägar 
Underhållat av vägarna har genomförts enligt plan. Inga extra insatser har genomförts under 
verksamhetsåret. Vi har genomfört lagning av s.k. potthål. Dikningsarbeten har utförts på  utsatta 
avsnitt vid behov.  
 
Sopställen 
Ordningen vid sorteringsstationen vid gamla festplatsen, Edanö Backe, har periodvis förbättrats. 
Dock måste vi skärpa oss ytterligare. Grovsopor får under inga omständigheter lämnas vid denna 
sorteringsstation utan måste lämnas vid Korslöt miljöstation.   
 
Övrigt 
Avgiften för 2009, enligt styrelsens förslag till årsmötet, 900 kr per fastighet - skall erläggas senast 
2009–07-31. Inbetalningskort kommer ut i samband med sommarmeddelandet. 
Förseningsavgift om 50:- tas ut vid påminnelse. 
 
Trosa 19 april 2009 
 
Öbolandets Samfällighetsförening     
 
Styrelsen  
 
Bilagor: Balans- och resultatrapport 2008  
  Förslag budget 2009  
  Kallelse till årsmöte 
  Kallelse till förrättningsammanträde. 
  Avtalsförslag 
  Överklagandehandling 
  Två motioner 
 
 
 
 
 
      
 
 


