
Protokoll från Viksbergs Samfällighetsförenings årsmöte 2012  
 
Mötesplats: Brunnsängsskolans matsal 
 
Mötesdatum: 2012-03-28 
 
På styrelsens inbjudan hölls information från: 
 

- Samhällsbyggnadskontoret, Karma Tshering och Aila Vuorio-Strid, som informerade om 
bygglovsregler och procedurer som gäller för Viksberg. 

 
- Telge Återvinning, informerade om föreslagna förändringar i Viksberg. Information kommer att 

sändas ut till varje enskilt hushåll om gällande sophantering för just er väg eller stig. 
 
 
1. Avgående Ordförande Solveig Nurmimäki öppnade mötet och tackade för de fyra år som hon 

varit ordförande och gav en resumé av sin tid som ordförande. Ordföranden konstaterade att 
det var det första årsmötet med en sammanslagen förening. 

 
2. Till mötesordförande valdes Åsa Skjutar och till mötessekreterare valdes Bert Johansson. 

 
3. Till justeringsmän, tillika rösträknare, valdes Eva Eriksson Karlqvist och Jan Meyerhoff. 

 
4. Kallelse till årsmötet hade utlysts 5 mars och i enlighet med stadgarna. 

  
5. Årsmötet godkände Viksbergs Tomtägareförenings verksamhetsberättelse för 2011 och 

Viksbergs Samfällighetsföreningens verksamhetsberättelse för 2011. 
 

6. Årsmötet godkände Viksbergs Tomtägareförenings kassaberättelse för 2011 och Viksbergs  
Samfällighetsföreningens kassaberättelse för 2011. 
 

7. Revisorernas berättelse lästes upp för Viksbergs Tomtägareförening, daterad 2012-02-02, och 
Viksbergs Samfällighetsförening, daterad 2012-02-16, utförd av revisorerna,Fredrik Larsson 
och Emma Larsson. Revisionsberättelserna godkändes. 
 

8. Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för 2011. 
 

9. A) Styrelsens budgetförslag och styrelsearvoden samt medlemsavgift för 2012 godkändes. 
 
Styrelsens budgetförslag godkändes (hänvisning till budgetförslag för 2012). 
Styrelsens förslag till styrelsearvoden godkändes (hänvisning till kallelse). 
Styrelsens förslag till en andelsavgift på 1395 kronor, vilket ger fastboende en avgift på 4185 
kronor (3 andelar) och fritidsboende en avgift på 2790 kronor (2 andelar), vilket också 
motsvarar VSFs och VTFs tidigare avgifter godkändes.   
 
B) Motion 11.2 avseende nya tilläggsregler för beslut om områdesändringar samt  
motion 11.4 avseende nya tilläggsregler för ändringar på allmänning som kräver bygglov 
Motionerna krävde ändringar i föreningens stadgar.  
Årsmötet beslutade att styrelsen har mötets förtroende att fortsätta företräda 
medlemmarna såsom skett hittills utan nya regler för beslutsordning och därmed 
stadgeändringar.  

 
  



10. Val av styrelse och funktionärer:  
 

 Ordförande Roland Avango nyval 1 år 
 Sekreterare Johan Karlsson nyval 2 år 
 Kassör Lennart Elfving 1 år kvar 
 Vice ordförande Johan Grandin omval 2 år 
 Vice sekreterare Bert Johansson 1 år kvar 
 Styrelsesuppleanter  Linnea Malmborg nyval 1 år 
  Åsa Lindgren nyval 1 år 
  Tomas Ekelöf nyval 1 år 
 Revisorer Fredrik Larsson 1 år kvar 
  Emma Olsson  nyval 1 år 
 Revisorssuppleanter Jan Karlqvist nyval 2 år 
  Marina Karlsson  nyval 2 år 
 Valberedning Gustav Hedin sammankallande omval 1 år 
  Aud Elfving  omval 1 år 
  Susanne Ekelöf Willhaus nyval 1 år 
 
 Ordförande och kassör tecknar föreningen var för sig enligt styrelsebeslut. 
 
 
11. Ärenden medlemmar önskar ta upp vid årsmötet, skriftligen anmälda före 2012-02-01.  

Fyra motioner hade inkommit. Gällande motion 11.2 och 11.4 har beslut redan tagits. 
Kvarstår 11.1 och 11.3. 
 

11.1 Avgift för de som inte deltar i arbetsdagarna. 
        Fråga till årsmötet: Ska medlemsavgiften höjas ytterligare 1000 kr från 2013 och rabatt 500 kr 
        per arbetsdag ges till fastigheter deltagande i arbetsdagarna 2012 och därefter enligt ovan?  
        Efter votering beslutade årsmötet att inte införa avgift för de som inte deltar i arbetsdagarna. 
 
11.3 Krav på utlämning av föreningens adressregister 
         Fråga till årsmötet: Har styrelsen mötets förtroende att sköta adressregistret som hittills? 
         Efter votering beslutade årsmötet att styrelsen har mötets förtroende att sköta adress-    
         registret som hittills och att det inte är en allmän tillgång för föreningens medlemmar.  
 
 
12. Frågor som styrelsen hänskjutit till årsmötet. 
 
12.1 Upprustning av Käggebodavägen 
 Efter diskussion i frågan om Käggebodavägens upprustning och votering i frågan beslutade  

årsmötet att acceptera styrelsens förslag på att utföra lappning av Käggebodavägen under 
2012 tills ärendet avseende kommunens övertagande av vägen har avgjorts. Kostnaden för 
lappning av 1,2 km Käggebodaväg beräknas till ca 360.000 kronor.  

 
12.2 Parkeringsbolag eller bommar 
         På årsmötet 2011 beslutades om utredning av förslaget avseende införandet av parkeringsbolag  
         eller bommar i området och redovisning av både alternativen gavs vid årsmötet. Styrelsens 
 förslag var att ta in ett parkeringsbolag på 2 år på försök. 

Efter votering beslutade årsmötet att inte godkänna styrelsens förslag och därmed inte ta in något  
parkeringsbolag.  
 

12.3Avgift för lastbilstrafik 
 På fråga till årsmötet om att alternativt välja förbud eller avgift för regelbunden lastbilstrafik av 
boende beslutade årsmötet efter votering att inte godkänna styrelsens förslag avseende avgift 
eller förbud.  

 



 
12.4 Sophantering 

Utifrån redovisning i kallelse att alla medlemmar i fortsättningen kommer att få räkning direkt 
från Telge Återvinning enligt åretrunttaxa eller fritidstaxa och redovisning över föreslagna 
placeringar av gemensamma återvinningsstationer hade styrelsen ställt fråga till årsmötet om 
styrelsen har mötets förtroende att fatta beslut om platserna i denna fråga.  
Efter votering beslutade årsmötet att styrelsen hade fortsatt förtroende att fatta beslut om 
platserna i denna fråga tills en mer permanent lösning är framtagen. 
 

12.5 Regler, registrering och avgift för båtar på allmänningen 
 Utifrån redovisning i kallelse hade styrelsen ställt frågan till årsmötet om en registrering av båtar 
ska införas för att finansiera kostnader för båtuppläggning och bortforsling av båtar på 
föreningens mark. 
Efter votering beslutade årsmötet att inte godkänna styrelsens förslag om att införa en 
registrering och avgift för båtar. 
 

12.6 Otillåten trädfällning på allmänningen 
Styrelsen ställde frågan till årsmötet om det fanns någon invändning mot att styrelsen har en hård 
hållning mot otillåten trädfällning på allmänningen, dvs att beivra otillåten trädfällning, kräva 
ersättning och om nödvändigt driva ärende till åtal.  

 Efter votering beslutade årsmötet att godkänna styrelsens förslag. 
 
13.  Styrelsen informerar om de arbeten som utförts under året och de som planeras kommande år 

samt svarar på frågor från medlemmarna.  
 Styrelsen hade lagt in alla planerade arbeten i verksamhetsberättelsen och hänvisade till denna. 

 
14.  Övriga frågor 

På fråga från en medlem genomfördes en votering avseende om fortsatt utredning skulle göras av 
styrelsen avseende införande av bommar i området. Förslaget godkändes inte av årsmötet. 

 
15.  Årsmöteshandlingarna kommer att hållas tillgängliga på hemsidan. 
 
16.  Mötet avslutades. 
 
 
Södertälje 2012-03-29 
 
 
Bert Johansson 
Mötessekreterare 
 
 
Protokollet justerat av: 
 
Eva Eriksson Karlqvist Jan Meyerhoff  
 
 
.  
  
 
 
 
 
 
 
 


