
Öbolandets samfällighetsförening 

Årsmötesprotokoll 
Söndagen den 26 maj 2013 i Trosa Folketshus 

Arrnötes öppnas 
Stämman öppnas av Samfällighetens ordförande Roland Alvinger som hälsade 
alla välkomna. 

§1 Val av ordförande för stämman 
Till ordförande vid årsmötet valdes Jonas Eklund 

§2 Val av sekreterare för stämman 
Till sekreterare vid årsmötet valdes Johan Frisch 

§3 Val av två justeringsmän 
Till justeringsmän vid årsmötet valdes Margaretha Gustav och Leif 
Andersson 

§4 Årsstämmans behöriga utlysande 
Medlemmarna fann att årsmötet var behörigen utlyst. 

§5 Fastställande av dagordning 
Föreslagen dagordning fastställdes med följande tillägg under övriga 
frågor: 

På föregående årsmöte, 2012, beslöt stämman att ge styrelsen i 
uppdrag att utarbeta en ny policy för dispenser för transport över 
vägbanken. Styrelsen har antagit en sådan policy den 9 december 
2012 vilken skall underställas stämman 2013 för godkännande. 
Information om årets midsommarfirande skall lämnas. 

§6 Styrelsens verksamhetsberättelse för år 2012 (bil. 1) 
Styrelsens verksamhetsberättelse har skickats ut tillsammans med 
kallelsen till årsmötet. Då inga frågor fanns lades verksamhetsberättelsen 
till handlingarna. 

§7 Fastställande av balans- och resultaträkning 
Balans- och resultaträkning har skickats ut tillsammans med kallelsen till 
årsmötet. Styrelsen svarade på två frågor gällande kostanden för 
asfaltering av Ängsvägen samt hantering av Plusgiro konto. Mötet 
godkände balans- och resultaträkning som lades till handlingarna. 

§8 Revisorernas berättelse 
Revisorerna hade inga kommentarer till styrelsens bokföring. 
Revisorerna berättelse godkändes av mötet (Bil. 1) 

§9 Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen 
Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för år 2012. 

§10 Beslut om antalet ordinarie ledamöter samt suppleanter 
Valberedningen genom Ralph Hammarström föreslog 7 ordinarie 
ledamöter och 5 suppleanter vilket beslutades. 



§11 Val av: 
styrelseledamöter och suppleanter 
Till ordinarie ledamöter beslutade mötet följande: Omval av Hans
Olov Ganning, Owe Gustafsson, Olle Olsson samt Sören Heurlin. 
Till suppleanter beslutade mötet följande: Omval av Jonas Eklund, Eva 
Schreil, Tommy Andersson, Magnus Scherp samt Peter Rönn. 
Ordförande i styrelsen 
Till ordförande i styrelsen beslutade mötet att välja Roland Alvinger. 
Ordinarie revisorer och en suppleant 
Till ordinarie revisorer beslutade mötet följande: Omval av av Johanna 
Sundström och Jan Brännberger. Till revisors suppleant beslutade 
mötet följande: Omval av Jenny Bodeli Hagberg. 
Valberedning 
Till valberedning beslutade mötet följande: Omval av Ralph 
Hammarström (sammankallande), Evald Johansson samt Kerstin 
Björklund Heurlin. 

§12 Fråga om styrelse- och revisorsarvoden 
Mötet beslutade om oförändrade arvoden. 

§13 Förslag till budget samt fastställande av avgifter för 2013 (bil. 3) 
Mötet beslutade att fastställa den föreslagna budgeten. 
Mötet beslutade att fastställa årsavgiften till GA:2 till 700 SEK och till 
GA:3 till 300 SEK. 

§ 14 Motioner. 
Inga motioner har inkommit. 

§15 Information om V l A-installation, fiberanslutning, ny ÅVS 
( återvinningsstation) 

V f A installationen: Roland Alvinger berättade om läget med pågående 
V j A installation. Mötet hade en del praktiska frågor som besvarades i 
mötet. 
ÅVS (återvinningsstation): Owe Gustafsson informerade mötet om de 
förändringar som kommer ske med ny Å VS och uppsamlingsplatser. 
Fiberanslutning: Owe Gustafsson informerade om framtida 
fiberanslutning, tjänster som kan levereras via fiber samt vikten av att 
lägga ner tomma rör då man gräver in V l A så inkopplingen till huset 
underlättas när det är aktuellt. 
Skog och gallring: Owe Gustafsson informerade mötet om pågående 
arbeten med skogsvårdsplaner och grupper som jobbar med öns olika 
allmänna platser enligt planen. 

§16 Övriga frågor 
Information om nya fastigheter mm. 
Roland Alvinger informerade att SMÅA kommer bygga 22 st nya hus i 
form av parhus och fristående villor utefter Svartviksvägen. Detta 
kommer att göras i tå etapper. SMÅA tillhandahåller information om 
detaljer. 
4st nya fastigheter är sålda och under uppförande på 
Ström mi ng s berget. 
Ny sträckning av Svartviksvägen, belysning mm. 
Den nya sträckningen av Svartviksvägen uppförs i enlighet med den 
nya detaljplanen för huvudvägar på ön med cykelbanor och belysning. 



Denna vägsträcka kommer att lämnas över till GA:2 då den är 
färdigbyggd. 
Huvudmannaskap för vägar 
Roland föredrog aktuellt läge i dialogen med kommunen. Kommunen 
står fast vid att de kan ta över huvudmannaskapet för vägarna på ön 
inkl. vägbanken men det är endast i kombination dvs. inte vägbanken 
för sig. 
Mötet gav styrelsen i uppdrag att utreda förutsättningarna för och 
konsekvenserna av ett eventuellt kommunalt huvudmannaskap för 
vägarna på Öbolandet 
Vägbanken, aktuelllasermätning 
Roland visade aktuell mätning av vägbanken och hur den har 
förändras över tid. Denna mätning gäller som underlag för beslut om 
utfärdande av dispenser för tunga transporter till och från ön. 
Mätningen finns tillgänglig på hemsidan. 
Nya bryggregler 
Sören Heurlin presenterade förslag till nya bryggregler. 
Förslag till policy för dispenser över vägbanken 
Roland läste upp förslag till policy för dispenser för transporter över 
vägbanken. Mötet beslutade att bifalla styrelsens förslag till policy. 
Midsommarfirande, genom Margaretha Herthelius. På 
midsommarafton kommer stången att kläs traditionsenligt kl 10:00 
och dansen kommer starta kl14:00. Margareta söker någon som kan 
ställa upp och spela något instrument under firandet. 

§17 Mötets avslutande 
Ordförande avslutade mötet. 

Vid protokollet: Justeras: 

,......... .. .. . .... .................... . 
Johan Frisch v 


