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Kallelse till Viksbergs Samfällighetsförenings årsmöte 2018 

 

Medlemmarna i Viksbergs Samfällighetsförening välkomnas till ordinarie årsmöte i Hagabergshallen på 

Hagaberg folkhögskola, Erik Dahlbergs väg 60, onsdagen 21 mars kl. 18.00.  För aktuell information se också: 

www.viksberg.org. 

 

Med kallelsen bifogas en andelstalslista per fastighet. Listan bygger på styrelsens information om 

boendesituationen, fritidsboende eller åretruntboende, inklusive uthyrning. Meddela ändringar till styrelsen. 

 

Årsmötets föredragningslista 

 1. Inledning. 

 2. Val av mötesordförande och mötessekreterare. 

 3. Val av två justeringsmän tillika rösträknare. 

 4. Fråga om mötets behöriga utlysande. 

 5. Styrelsens verksamhetsberättelse för 2017. 

 6. Styrelsens kassaberättelse för 2017. 

 7. Revisorernas berättelse. 

 8. Fråga om styrelsens ansvarsfrihet. 

 9. Styrelsens budgetförslag, samt fastställande av styrelsearvoden och medlemsavgift år 2018. 

   Styrelsen föreslår att andelsavgiften ska fastslås till 1 500 kr (samma som för 2017). 

   Fasta styrelsearvoden föreslås oförändrade. De uppgår för närvarande till 30 000 kr/år för ordföranden, 

24 000 kr till sekreteraren och kassören samt 5 000 kr till vice ordföranden och vice sekreteraren. Arvodet 

för styrelsemöte är 500 kr per möte och styrelsemedlem inkluderande deltagande suppleanter. Möten 

med myndigheter och företag angående föreningens angelägenheter ersätts med förlorad timinkomst 

enligt specifikation under normal arbetstid och 150 kr i timmen övrig tid. 

 

 10. Val av styrelse och funktionärer:  

   Not till årsmötessekreteraren: I årsmötesprotokollet ska hela styrelsens sammansättning anges och att 

föreningens ordförande och kassör tecknar föreningen var för sig. 

 

 a. Ordförande styrelse Johan Johander omval 2 år 

 b. Styrelseledamöter Åsa Lindgren har 1 år kvar 

    Kenth Thomasson omval 2 år 

    Jonny Petersson fyllnadsval 1 år  

    Bert Johansson har 1 år kvar 

 c.  Styrelsesuppleanter Vakant tv  nyval 1 år 

    Tomas Ekelöf omval 1 år 

    Monica Ahde nyval 1 år 

 d.  Revisorer  Tage Stödberg omval 2 år  

    Anita Saldén Enerus har 1 år kvar 

 e. Revisorssuppleanter Solveig Nurmimäki har 1 år kvar  

    Anette Gröjer omval 2 år 

 f. Ledamöter valberedning Gustav Hedin (sammankallande) omval 1 år 

    David Winnerdahl omval 1 år 

    Vakant  nyval 1 år 
 

Enligt stadgarna är mandattiden för ordinarie styrelseledamöter 2 år, styrelsesuppleanter 1 år, revisorer och 

revisorssuppleanter 2 år. Mandattiden för valberedningen nämns inte i stadgarna men är bestämd till 1 år. 

 

http://www.viksberg.org/
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11.  Styrelsen informerar om de arbeten som utförts under år 2017 och de som planeras år 2018, samt 

svarar på frågor från medlemmarna. Verksamhetsberättelsen för 2017 beskriver arbetena. Styrelsen 

svarar på frågor om dessa och eventuella frågor rörande styrelsens förvaltning av föreningens 

egendom i enlighet med anläggningsbeslutet. 

 

12.  Ärenden medlemmar önskar ta upp vid årsmötet skriftligen anmälda före 2018-02-01.  

   Fem motioner har inkommit och beskrivs kort nedan tillsammans med styrelsens yttrande övre 

respektive motion. Motionerna i sin helhet bifogas. 

 

12.1 Angående badplats för hundar 

   Motionärerna föreslår en dedikerad badplats för hundar vid badplatsen nedanför Lodjursvägen/ 

Örnstigen, eller på annan plats som styrelsen finner lämplig. Styrelsen är enig med förslagsläggarna om 

att en dedikerad hundbadplats är önskvärd, och har även haft interna diskussioner om att anlägga en 

sådan badplats. Styrelsens bedömning är att slänten ner från Örnstigen vid Skatstigen är den lämpligaste 

platsen för ett hundbad, framförallt för att platsen inte används för annat bad eller annan verksamhet. 

   Fråga till årsmötet: Kan årsmötet ge styrelsen mandat att anlägga en badplats dedikerad för hundbad 

nedanför Örnstigen/Skatstigen? 

 

12.2 Angående belysningsstolpe  

   Motionären föreslår en tudelad belysningsstolpe på brevlådestället i korsningen Vargvägen/Älgvägen, 

där den ena lampan riktas mot/över Vargvägen och den andra mot/över Älgvägen. Styrelsen har påbörjat 

arbetet med att placera ut belysning vid brevlådeställ, bl a i den nämnda korsningen. Syftet med 

utplaceringen är att lysa upp brevlådeställen. Eventuell belysning för andra syften bör utredas och 

genomföras som ett separat projekt.   

   Fråga till årsmötet: Kan årsmötet bemyndiga att styrelsen att besluta om en utformning och placering 

av belysningsstolpar vid brevlådeställ, inklusive brevlådestället på Vargvägen/Älgvägen? 

 

12.3 Angående ändrad körriktning på Älgvägen och Vargvägen 

   Motionären föreslår att körriktningen på Älgvägen och Vargvägen av trafiksäkerhetsskäl bör vändas. 

Styrelsen har haft diskussioner om en vändning av körriktningen på nämnda vägar men anser i nuläget 

att alternativa åtgärder bör undersökas först, t ex företrädesrätt, stopplikt eller farthinder i korsningen 

Vargvägen/Isbjörnsvägen (där den troligen största trafikfaran föreligger). Dessutom bör effekterna på 

trafikflödet på Älgvägen av en ändrad körriktning utredas innan en sådan åtgärd genomförs.   

   Fråga till årsmötet: Kan årsmötet bemyndiga styrelsen att undersöka lämpliga åtgärder för att öka 

trafiksäkerheten på Vargvägen/Älgvägen, och att vidare undersöka effekterna av vänd körriktning på 

Älvägen och Vargvägen? 

 

12.4 Angående belysning på matarvägar 

   Motionären lyfter frågan om belysning på de större vägarna i området (”matarvägarna”, d v s 

Isbjörnsvägen, Vargvägen och Ekvägen). Skälet är trafiksäkerhet för gående. Styrelsen har på utvalda 

platser längs matarvägarna placerat belysning av andra skäl, men då även tagit hänsyn till 

trafiksäkerheten i utformning och placering av belysningsstolparna. Avseende trafiksäkerhet anser 

styrelsen att andra åtgärder har större effekt än belysning, och till en lägre kostnad. Framförallt föreslår 

styrelsen att ett första steg i att separera gångtrafik från biltrafik på de tre nämnda vägarna tas under 

2018 (finns med i budget och särredovisade projekt). 

   Fråga till årsmötet: Kan årsmötet bemyndiga styrelsen att vidta lämpliga åtgärder för att öka 

trafiksäkerheten på Isbjörnsvägen, Vargvägen/Älgvägen och Ekvägen, framförallt separera gångtrafik 

från biltrafik? 
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12.5 Angående kommunikationspolicy 

   Motionären föreslår att styrelsen utarbetar och fattar beslut om en kommunikationspolicy. Styrelsen har 

tagit fram en kommunikationspolicy för kontakter med medlemmar och andra intressenter. Denna policy 

försöker styrelsen göra tydlig utåt och använda i sitt löpande arbete. Kommunikation kan alltid förbättras 

och styrelsen försöker fortlöpande få till en bättre dialog med och information till framförallt 

medlemmarna i samfällighetsföreningen. 

   Fråga till årsmötet: Kan årsmötet bemyndiga styrelsen att vidareutveckla sitt kommunikationsarbete och 

förbättra kommunikationen av policy och dess innehåll till berörda parter? 

 

13. Övriga frågor. 

13.1 Sommarvattnet. 

  Sommarvattnet klarade inte budgeten 2017. Kostnaderna har dragit iväg på grund av ökade 

underhållskostnader. Avgiften för 2018 föreslås därför höjas till 900 kr, en engångsavgift på 600 kr 

hämtas in för engångsåtgärder för att försöka minska de löpande underhållskostnaderna, och fokus läggs 

på att försöka minska kostnaderna nästkommande år. För de fastigheter som avgiften inte har betalats 

har eller kommer anslutningarna att stängas. Återanslutning debiteras en enhetsavgift på 3 000 kr.  

  Fråga till årsmötet: Ska avgiften för sommarvattnet höjas till 900 kr och en engångsavgift på 600 kr tas 

ut? 

 

14. Meddelande av plats där årsmötesprotokollet hålls tillgängligt. 

 

15. Mötet avslutas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Viksbergs Samfällighetsförening, Box 19101, 152 27 Södertälje 
 

www.viksberg.org                   www.facebook.com/ViksbergSF 
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 Viksberg 4 mars 2018 
 

Viksbergs Samfällighetsförenings (VSF) verksamhetsberättelse för år 2017 
 
Styrelse under året:  Övriga funktionärer har varit: 
 

Ordförande Johan Johander Revisorer Tage Stödberg 
Sekreterare Åsa Lindgren  Anita Saldén Enérus 
Kassör Kenth Thomasson Revisorssuppleanter Solveig Nurmimäki 
Vice ordförande Sonny Sommevåg  Anette Gröjer 
Vice sekreterare Bert Johansson   
Suppleanter Tomas Ekelöf Valberedning Gustav Hedin, sammankallande 
 Jonny Petersson  Leif Betzholtz  
 Niklas Modig  David Winnerdahl 
    
Medlemmar 
Samfälligheten inkluderar 384 fastigheter, som för 2017 betalade en medlemsavgift om 3 000 kr/år för 
fritidsboende med 2 andelar i föreningen och 4 500 kr/år för fastboende med 3 andelar. 
 
Sammanträden, möten och andra aktiviteter 
Under 2017 hölls totalt 9 ordinarie styrelsemöten och en ordinarie områdesbesiktning genomfördes. 
Löpande arbete har utförts av olika styrelsemedlemmar inkluderande kontakter och möten med externa 
parter, framförallt i samband med planering och genomförande av projekt i området. Styrelsen har även 
haft längre arbetsmöten, möten med diverse entreprenörer m m för att utveckla arbetet som 
samfällighetsförening. 
 
Styrelsesammanträden hålls normalt en gång i månaden och mötestiderna anslås på hemsidan. 
Extrainkallat möte hålls om något ärende kräver det.  
 
Löpande förvaltning i enlighet med anläggningsbeslutet 
Den årliga cykeln för förvaltningen illustreras i 
figuren till höger. Här anges de arbetsmoment 
som minst utförs varje år för att hålla området 
i trivsamt skick, och som föreskrivs i lag, 
anläggningsbeslut och stadgar.  
 
Utöver de årligen återkommande momenten 
finns i förvaltning ett antal arbetsmoment som 
återkommer med 2-5 års mellanrum. Dessa är 
framförallt underhåll av vägar och 
parkeringsytor, dikning, underhåll av skogs-
områden och underhåll av bryggor och andra 
anläggningar. Styrelsen har upprättat en 
medel- och långsiktig underhållsplan för dessa 
större och återkommande arbetsmoment, 
med tydliga och kommunicerbara finansiella 
nivåer angivna. Underhållsplanen hålls 
uppdaterad årsvis och presenteras på årsmötet. 
 
Förvaltningsåret 2017 genomfördes en handfull särredovisade projekt (påbörjade eller avslutade). 
Belysning vid brevlådeställ, upprustning av asfalterade vägar i området och upprustning av gångvägar 
var de större av dessa och beskrivs närmare nedan. Styrelsen har även planerat för 2018 års prioriterade 
projekt i enlighet med den långsiktiga plan som har ställdes upp under 2017 (dessa beskrivs separat).  
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Ekonomisk översikt 
Budgeten för 2017 hölls med god marginal. Primära orsaker till detta var att projekt kunde genomföras 
till väsentligt lägre kostnad än budgeterat och att vissa projekt blev förskjutna i tiden. 
 
Ekonomin i föreningen är fortsatt sett mycket stark. Vi har en betydande reserv av likvida medel. 
Fortfarande finns dock ett behov av att bygga upp en buffert för investeringsbehovet i framförallt 
asfalterade vägar. Styrelsen har påbörjat arbetet med att kostnadsuppskatta insatserna som kommer 
att behöva göras på framförallt de asfalterade vägarna utöver Käggebodavägen, och föreslår att den 
avsättningsökning som påbörjades under föregående år fortsätter även detta år. 
 
En mer detaljerad översikt över resultatet 2017 och budgeten för 2018 finns bifogad kallelsen till 
årsmötet. 
 
Belysning vid brevlådeställ 
Arbetet med att installera belysning vid större brevlådeställ har påbörjats under året. Projektet har 
försenats p g a nödvändig omplanering (en första plan med väsentligt lägre kostnad visade sig inte vara 
möjlig att genomföra) och försenad leverans av belysningsstolpar. Projektet avslutas under våren 2018. 
 
Upprustning asfalterade vägar 
Under året genomfördes lagningsarbeten på de större asfalterade vägarna i området, bl a Ekvägen och 
Vargvägen. Framförallt åtgärdades ”potthål” och trasiga kanter.  
 
Upprustning av gångvägar 
Ett flertal gångvägar i området har rustats upp genom grusning. De har breddats och jämnats ut. 
 
Fartbegränsande åtgärder 
Styrelsen har under året fortsatt placera ut farthinder på utvalda platser i området. Effekterna och 
inputen från trafikanter och kringboende har generellt varit positiva. Arbetet fortsätter under 2018.  
 
Styrelsen, styrelsearbetet och framtiden 
Styrelsens arbete med att skapa rutiner, processer och en kunskapsbank som är personoberoende har 
fortsatt under året. Ambitionsnivån är hög, men det är inte alltid tiden räcker till, och därför har inte 
arbetet kommit riktigt så långt som styrelsen själv vill. Målbilden är dock fortsatt att vem som helst i 
området ska kunna kliva in i styrelsen och utan större svårigheter sätta sig in i förvaltningen av 
föreningens egendom och vad som krävs av styrelsen därvidlag.  
 
Styrelsen har tagit fram ett utkast på policydokument som är tänkt att vara ledande i den långsiktiga 
förvaltningen av föreningens egendom. Policyn presenteras återkommande på årsmötet. 
 
Hemsidan och Facebook 
Föreningens hemsida (www.viksberg.org) används för att informera medlemmarna på snabbast möjliga 
sätt. På hemsidan finns kontaktuppgifter till styrelsen (info@viksberg.org m fl) och möjlighet att 
prenumerera på nyheter. Styrelsen har för avsikt att ta fram en ny hemsida under 2018, med framförallt 
tydligare och enklare layout. 
 
Vid föregående års fakturering påbörjades en kampanj för att få fler medlemmar att välja fakturering av 
årsavgiften via e-post. Detta sparar föreningen pengar och underlättar arbetet i styrelsen. I samband 
med 2018 års fakturering av årsavgiften kommer inloggningsuppgifter till Min sida (hos Föreningshuset 
som hanterar vår fakturering) att distribueras till så många medlemmar som möjligt. Där kan du som 
medlem själv hålla kontaktuppgifter uppdaterade, se och hantera dina fakturor m m. 
 
Vidare finns på hemsidan länk till föreningen på Facebook (www.facebook.com/ViksbergSF) där nyheter 
från föreningen läggs ut. Inlägg på Facebook kan läsas av alla oavsett om man är Facebookmedlem eller 
inte.  

http://www.viksberg.org/
mailto:info@viksberg.org
http://www.facebook.com/ViksbergSF


VIKSBERGS	SAMFÄLLIGHET
RESULTATRÄKNING	2015,	2016,	samt	BUDGET	2017	och	2018

INTÄKTER Utfall	2015 Utfall	2016 Budget	2017 Utfall	2017 Budget	2018
Medlemsavg	2016=1500kr/andel	1) 965	500 1	394	705 1	350	000 1	467	900 1	467	900
Räntor 9	953 6	304 6	000 6	373 6	000
Statliga	bidrag 16	651 14	825 14	000 13	361 13	000
Övriga	intäkter 0 0 0 0 0
SUMMA	INTÄKTER 992	104 1	415	835 1	370	000 1	487	634 1	486	900

KOSTNADER
Styrelsearvoden 165	200 122	300 150	000 127	600 150	000
Extern	konsultation/juristhjälp 61	625 48	750 50	000 10	000 50	000
Kontors/porto,	lokal/sammantr 45	444 61	817 60	000 60	179 60	000
Käggebodavägen,	Sommar 163	206 25	000 25	000 10	733 25	000
Käggebodavägen,	Vinter 7	359 20	000 0 20	000
Övriga	vägar,	Sommar	3) 21	000 588	501 50	000 63	381 50	000
Övriga	vägar/Vissa	stigar,	Vinter 138	808 78	461 130	000 114	899 130	000
Grönområden,	Badplatser 51	864 96	405 50	000 118	553 100	000
Underhåll	Vägskyltar/farthinder 8	088 35	011 5	000 32	807 30	000
Dikning,	skogsavverkning 46	111 0 40	000 0 40	000
Underhåll	Stigar	och	gångvägar 15	000 15	000
Försäkringar 1	615 6	147 6	000 5	175 6	000
Underhållsprojekt	(särredovisade)	3) 239	565 465	000 371	110 560	000
Övrigt	(soc,avg/öresutj)	2) 43	145 40	934 50	000 39	703 50	000
SUMMA	KOSTNADER 746	106 1	350	249 1	116	000 954	140 1	286	000

FOND	(väg)
Fond,	ingående 716	157 746	157 796	157 796	157 1	196	157
Fond,	avsättning	till	fonden 30	000 50	000 200	000 400	000 200	000
Fond,	uttag	från	fond 0 0 0 0
FOND,	Utgående 746	157 796	157 996	157 1	196	157 1	396	157

SAMMANSTÄLLNING
SUMMA	INTÄKTER 992	104 1	415	835 1	370	000 1	487	634 1	486	900
SUMMA	KOSTNADER 746	106 1	350	249 1	116	000 954	140 1	286	000
SUMMA	KOSTNAD,	AVSÄTTN	FOND 30	000 50	000 200	000 400	000 200	000
ÅRETS	RESULTAT 215	999 15	586 54	000 133	494 900
LÅN 0 0 0 0
UTTAGET	FRÅN	FOND 0 0 0 0 0
ÖVERFÖRES	TILL	NY	RÄKNING 215	999 15	586 54	000 133	494 900
1)	Fastboende	3	andelar	-	Fritidsboende	2	andelar
2)	Inklusive	eventuella	arvoden	och	sociala	avgifter
3)	Dessa	projekt	särredovisas	på	separat	blad



VIKSBERGS	SAMFÄLLIGHET
BALANSRÄKNING	2014,	2015,	2016,	2017

TILLGÅNGAR 2014-12-31 2015-12-31 2016-12-31 2017-12-31
Medlemsfodran 37	980 56	980 9	985 9	000
Medlemsfodran	Sommarvatten 17	913 1	400 1	400
Plusgirot 100	001 32	996 100	000 100	000
Sparkonto	(även	del	av	vägfond) 1	681	816 1	904	585 1	941	196 2	259	744
Fastränteplacering 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 1 1 1 1
Sparkonto	Marginalen	Bank 959	945 969	898 976	202 982	548
SUMMA	TILLGÅNGAR 2	779	743 2	982	373 3	028	784 3	352	693

SKULDER	OCH	EGET	KAPITAL 2014-12-31 2015-12-31 2016-12-31 2017-12-31
Upplupna	kostnader,	övriga	skulder 89	271 110	309 107	090 110	749
Vägfond,	Nordea 716	157 746	157 796	157 1	196	157
Balanserad	vinst 1	842	655 1	842	872 2	058	872 2	074	458
Sommarvatten	anläggning 111	943 67	017 51	079 -162	165
Häggstigens	vänner 19	499 18 0 0
Årets	resultat	vinst	/	-	förlust 217 215	999 15	586 133	494
SUMMA	SKULDER	OCH	EGET	KAPITAL 2	779	743 2	982	373 3	028	784 3	352	693

VIKSBERGS	SOMMARVATTEN	inom	SAMFÄLLIGHETSFÖRENINGEN
(296	betalande	medlemmar	under	2017)

RESULTATRÄKNING	2015,	2016,	2017,	budget	2018

INTÄKTER Utfall	2015 Utfall	2016 Utfall	2017 Budget	2018
Överföring	tidigare	års	resultat 111	943 67	017 51	079 -162	165
Medlemsavgifter 166	400 208	800 207	702 266	400
Övriga	intäkt	(T	ex	Engångsavgifter) 18 177	600
SUMMA	TILLGÅNGAR 278	343 275	835 258	781 281	835

KOSTNADER
Sommarvatten	Holmen 76	639 149	073 229	627 110	000
Sommarvatten	Tegeltorp 134	687 75	683 191	319 110	000
Sommarvattenanläggn	gemensamt
SUMMA	KOSTNADER 211	326 224	756 420	946 220	000

SAMMANSTÄLLNING
SUMMA	TILLGÅNGAR 278	343 275	835 258	781 281	835
SUMMA	KOSTNADER 211	326 224	756 420	946 220	000
ÅRETS	RESULTAT 67	017 51	079 -162	165 61	835

Medlemsavgift 500 700 700 900
OBS!	600kr	i	extra	engångsavgift	2018	(För	att	återfinansiera	sommarvattensfond)	



Motion till årsmöte Viksbergs Samfällighetsförening 

Box 19101 

152 27 Södertälje 

info@viksberg.org  

 

Motion till årsmötet år: 2018 

Fastighetsbeteckning: 2:217 

Förlagsläggare: Jan Meyerhoff 

Datum: 2018-01-29 

Rubrik: Badplats för hundar 

 

Instruktion: Fyll i ovanstående uppgifter. Skriv i brödtext nedan den motion du vill lägga. Sätt gärna 

en kort rubrik på motionen. Klistra in eventuella bilder efter din text. 

 

Motion:  

Badplatsen vid pumphuset önskar vi att det blir tillåtet för hundar att bada. Som det är nu 

finns det ingen badplats där det är tillåtet för hundar att bada på i området, bortsätt från 

rampen där man tar upp och sätter i båtar och den anser vi inte är lämplig för bad.  I 

dagsläget är det många hundägare som går just till badplatsen vid pumphuset för att kunna 

bada tillsammans med sina hundar trots förbudet. Vi förstår att det inte är lämpligt att ha 

hundar på de baden som det oftast är många barn vid tex. vid båtklubb 5 & 6. Är det så att 

styrelsen tycker att det finns en annan lämpligare badplats som kan vara hundtillåten så är vi 

positiva till det. Det skulle kännas bra att kunna bada med sin hund på en plats där det är 

tillåtet och att det kan ske utan skaderisk för både hund och ägare. Badplatsen vid 

pumphuset har en ganska stenig botten och därför är det inte så många som badar just där, 

av den anledningen anser vi att badplatsen vid pumphuset är lämplig att tillåta hundar på. 

 

Jan Meyerhoff 

Åsa Skjutar 

Annelie Dahlgren 

Janne Larsson 

Anders Näslund 

Linda Näslund 

Agneta Kaveryd 

Janne Kaveryd 

mailto:info@viksberg.org


Motion till årsmöte Viksbergs Samfällighetsförening 
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Motion till årsmötet år: 2018 

Fastighetsbeteckning: Viksberg 2:121 

Förlagsläggare: Aneta Marcos 

Datum: 2018-01-26 

Rubrik: Belysning 

 

 

Motion:  

Förslaget gäller belysningsstolpen som ska placeras bakom brevlådorna på Vargvägen. 

Skulle behövas en stolpe med två armar: en riktad mot Vargvägen, den andra riktad mot Älgvägen. 
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Motion till årsmöte Viksbergs Samfällighetsförening 
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Motion till årsmötet år: 2018 

Fastighetsbeteckning: Viksberg 2:127 

Förlagsläggare: Göran Lundqvist 

Datum: 30 jan 2018 

Rubrik: Ändra körriktning på Vargvägen och Älgvägen 

 

 

Motion:  

Ur trafiksäkerhetssynpunkt tycker jag att färdriktningen på dessa 2 vägar borde ändras. Som det är 

idag ska all trafik upp på Vargvägen, 98% av bilarna tar satts från guppet nere i backen full fart upp 

och sedan vänstertrafik ut på Isbjörnsvägen. Detta bör stoppas innan någon blir skadad. 
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