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Kallelse till Viksbergs Samfällighetsförenings årsmöte 2020 
 

Medlemmarna i Viksbergs Samfällighetsförening välkomnas till ordinarie årsmöte i Viksbergskolans matsal, 

onsdagen 18 mars kl. 18.00. Kaffe och smörgås serveras. För aktuell information se också: www.viksberg.org. 
 

Andelstalslista per fastighet kommer att finnas tillgänglig på årsmötet. Listan bygger på styrelsens information 

om boendesituationen, fritidsboende eller åretruntboende. 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 2019 

6. Styrelsens kassaberättelse för 2019 

7. Revisorernas berättelse 

8. Fråga om styrelsens ansvarsfrihet 

9. Styrelsens förslag på utgifts- och inkomststat (”budgetförslag”), samt fastställande av styrelsearvoden 

och uttaxering av avgift (”medlemsavgift”) för år 2020 

10. Val av styrelse och funktionärer  

11. Styrelsen informerar om de arbeten som utförts under år 2019 och de som planeras år 2020, samt 

svarar på frågor från medlemmarna. Verksamhetsberättelsen för 2019 beskriver arbetena. Styrelsen 

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

egendom i enlighet med anläggningsbeslutet. 

12. Ärenden som medlemmar önskar ta upp vid årsmötet och som skriftligen kommit styrelsen tillhanda 

senast 2020-02-01 (såsom föreskrivs i stadgarna).  

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

motion. Motionerna i sin helhet bifogas. För att tydliggöra vad som är motionens innehåll och vad som 

är styrelsens yttrande över den eller de frågor motionen rör finns underrubrikerna Motionären och 

Styrelsen på varje motion. Dessutom läggs förslaget i varje motion fram för beslut och ställs tydligt upp 

bredvid styrelsens eventuella proposition på alternativt beslut. 

12.1 Angående efterarbete vid slyröjning 

Motionärerna föreslår att all sly som röjs i området fraktas bort.  

Styrelsen noterar att denna fråga togs upp på förra årets årsmöte (dock ej som motion). Styrelsens 

yttrande över motionen är detsamma som svaret på förra årets fråga. I det område som nämns specifikt 

i motionen gjorde styrelsen ett test för att se om slyåterväxten kunde hämmas genom att sly lämnades 

kvar. Den trädfällare som föreningen anlitar har upplyst styrelsen om att slyåterväxten är betydligt lägre 

i aktuella området än i övriga områden där sly har röjts. Om det beror på att sly har lämnats kvar eller 

om det är p g a andra faktorer är svårt att svara på. I övrigt fraktas sly bort i den mån det är praktiskt 

möjligt och kostnadsmässigt försvarbart, och det görs särskilt i områden där människor vistas (längs 

gångbanor, i bostadsnära skogspartier o s v).  

Fråga till årsmötet: Beslutar årsmötet i enlighet med förslaget i motionen? 

Styrelsens proposition: Ingen proposition från styrelsen. 

 

http://www.viksberg.org/
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12.2 Angående särredovisade projekt 

Motionären föreslår att underlag för särredovisade projekt skickas ut med kallelse till årsmöte.  

   Styrelsen förmodar att motionen grundar sig i ett missförstånd om vad ”särredovisade projekt” avser. 

Begreppet och redovisningen av ”särredovisade projekt” infördes för ett par år sedan i syfte att tydliggöra 

vilka större projekt styrelsen avsåg att ta sig an under året. Projekten innefattas i löpande förvaltningen 

och kostnaderna för dessa finns med i budgeten men kan ligga fördelade över olika kostnadsposter. Det 

finns således inga kostnadsposter som inte redovisas i budget eller resultatredovisning. Gällande 

underlag för genomförda projekt så är styrelsens mening att detta bör hanteras som det alltid har gjort 

och såsom är vederbörligt i föreningar, nämligen genom granskning av valda revisorer. 

   Fråga till årsmötet: Beslutar årsmötet i enlighet med förslaget i motionen? 

   Styrelsens proposition: Styrelsen föreslår att motionen avslås men att styrelsen framöver justerar 

kommunikationen av det som kallas ”särredovisade projekt” så att det blir tydligare vad dessa avser. 

12.3 Angående bommar 

Motionärerna föreslår att en vägbom sätts upp på Ekvägen 21/23 alternativt närmare Käggebodavägen 

samt att bommarna finansieras på ett av tre föreslagna sätt. 

Styrelsen noterar att det är tredje året i rad som en motion om bom läggs fram. Den motion som läggs 

fram i år saknar argument för varför en bom ska placeras ut, vilket är mycket olyckligt. En bom har inget 

värde i sig utan syftar till att lösa något eller några identifierade eller upplevda problem. Om en bom ska 

installeras så måste det stå klart att sannolikheten för att dessa problem (vilka de nu är) löses, och de 

negativa sidor som finns med att ha bom måste kraftigt överstigas av de eventuella positiva effekter som 

kan uppnås. Driftkostnader, administration, hantering av eventuella driftstörningar och minimerande av 

allmänt besvär med att ha bommar över bilvägarna måste också ha tydliga lösningar, vilket styrelsen inte 

anser att förslaget i motionen innehåller. Vad gäller nedskräpning så har styrelsen diskuterat frågan med 

förra årets motionärer kring bomfrågan och tittat på en lösning som Viksäter använder med lyckat 

resultat där en extern part sköter städning och tillsyn. Styrelsen har tagit med detta i årets budget.  

Fråga till årsmötet: Beslutar årsmötet i enlighet med förslaget i motionen och i så fall med vilket upplägg 

för finansiering? 

Styrelsens proposition: Styrelsen föreslår att motionen avslås och att styrelsen får i uppdrag att slutligt 

utreda de problem som tidigare har förts fram som argument för att installera en bom samt om de 

problemen löses med en bom och/eller andra åtgärder. Styrelsen bör då även få i uppdrag att ta fram 

konkreta förslag på hur respektive problem kan motverkas samt kostnaden för att implementera 

åtgärder. 

12.4 Angående busskur vid busshållplats Tranvägen 

Motionären föreslår att en busskur sätts upp vid busshållplatsen Tranvägen. 

Styrelsen har noterat att synpunkten har förts fram tidigare, och ställer sig positiv till förslaget. Styrelsen 

har även hämtat in offert på inköp av och markarbete för en busskur, som inkluderas i budgeten för 2020. 

Fråga till årsmötet: Beslutar årsmötet i enlighet med förslaget i motionen? 

Styrelsens proposition: Ingen proposition från styrelsen.  

12.5 Angående deltagande på städdagar 

Motionären föreslår att avgiften till föreningen höjs med 1 000 kr för 2021 och att medlemmar som 

deltar minst 5 timmar vid båda arbetsdagarna 2020 får motsvarande rabatt. 

   Styrelsen är positiv till att försöka öka deltagandet vid städdagarna. Det finns många fördelar med detta. 

Dock är styrelsen tveksam till att ha kvantifierat krav på deltagande, och till närvarokontroll. Det lägger 

orimlig administrativ börda på både städlagledare och styrelsen. 

   Fråga till årsmötet: Beslutar årsmötet i enlighet med förslaget i motionen? 
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   Styrelsens proposition: Styrelsen föreslår att motionen som sådan avslås men att det i budgeten för 2021 

kan tas med en post för städdagarna, och att de som deltar vid städdagarna får motsvarande rabatt. 

Närvaron bör baseras på förtroende med stickprover. 

12.6 Angående valborgs- och höstbrasor 

Motionären föreslår att antingen (i) VSF slutar genomföra brasor eller (ii) arvodet för hantering av 

brasorna ökas och att brasorna eldas när vädret tillåter. 

   Styrelsen håller med motionären om att det i viss utsträckning har blivit svårare att få eldare att ställa 

upp. Styrelsen ser dock inte problemet så ”svart eller vitt” utan anser att frågan om eldning kan bedömas 

från tillfälle till tillfälle. Det primära skälet till att ris har körts bort istället för att eldas upp under senare 

år är torka och eldningsförbud, som varierar mellan säsonger. Dessutom är kostnaden för att köra bort 

riset i samma härad som kostnaden för eldare. Höjs arvodet för eldarna så blir det troligen billigare att 

köra bort, särskilt som visst skräp ändå måste köras bort som påpekas i motionen. Styrelsen vill också 

framhålla att Valborgsbrasorna är en gammal tradition med kulturhistoriskt värde som av den 

anledningen kan vara värd att upprätthålla. 

   Fråga till årsmötet: Beslutar årsmötet i enlighet med förslaget i motionen? 

   Styrelsens proposition: Styrelsen förslår att motionen avslås och att det blir upp till styrelsen att bedöma 

om (i) eldning överhuvudtaget ska ske (baserat på framförallt brandrisk i naturen) och (ii) vilket alternativ 

av eldning och bortkörning som är mest ekonomiskt fördelaktigt. 

12.7 Angående slyröjning 

Motionärerna föreslår att en plan för slyröjning tas fram och att maskiner för detta hyrs eller köps in.  

Styrelsen arbetar med slyröjning löpande, och röjer de områden som är i störst behov och som ryms 

inom uppsatta budgetramar. Det är oklart i motionen vilka områden som motionären avser med 

motionen, men det kan sägas att det är tämligen klart vilka områden som behöver slyröjas med jämna 

intervall. Dock varierar det vilket område som behöver röjas när. Om det är nya områden som ska röjas 

med extern arbetskraft, som nu ingår i städlagens uppgifter, så anser styrelsen att motionen motsäger 

den tidigare motionen om ökat deltagande i städlagen. Antingen gör vi visst slyröjningsarbete med egen 

arbetskraft eller så får vi öka kostnaderna och hyra in arbetskraft och maskiner utifrån. Om vi ska ta bort 

slyröjning från städlagens uppgifter så är frågan vad städlagen ska göra istället.  

Fråga till årsmötet: Beslutar årsmötet i enlighet med förslaget i motionen? 

Styrelsens proposition: Styrelsen anser att motionen bör avslås. 

12.8 Angående farthinder 

Motionärerna föreslår att farthinder ska kommuniceras med berörda fastigheter innan beslut tar på 

årsmöte.  

   Styrelsen har under året låtit placera farthinder vid alla större infarter till området som en del i 

trafiksäkerhetsarbetet, i enlighet med vad som kommunicerades vid förra årsmötet. Styrelsen upplever 

också att det finns en stark opinion för att sänka hastigheterna i hela området. Det är inte praktiskt 

görbart att kommunicera med enskilda fastigheter i dylika ärenden eftersom de berör så många. Just i 

detta fall är meningen med placeringarna att de ska beröra så många bilförare (och därmed fastigheter) 

som möjligt. Placering och utformning är gjord efter konsultation med expertis på Trafikverket. 

   Fråga till årsmötet: Beslutar årsmötet i enlighet med förslaget i motionen? 

   Styrelsens proposition: Styrelsen anser att motionen bör avslås. 

12.9 Angående svarstid på medlemsärenden 

   Motionärerna föreslår (i) att styrelsen ska svara på frågor inom 2 veckor eller kommunicera ett senaste 

datum för svar och (ii) att styrelsen ska ha ett telefonnummer som avlyssnas minst en gång per dag.  
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   Styrelsen noterar att frågan om kommunikation med medlemmar var uppe på årsmöte för ett par år 

sedan och att styrelsen då redogjorde för hur policyn såg ut samt motiven för denna. Det gör styrelsen 

givetvis gärna igen. Målet är att svara på frågor och andra ärenden inom 1-2 veckor. Vissa frågor kräver 

längre tid, framförallt de som kräver styrelsebeslut, och det är alltid vanskligt att svara på hur lång tid 

enskilda ärenden kommer att ta. Man får här betänka att styrelsearbetet till största delen är ideellt och 

görs på tider då styrelsemedlemmarna har möjlighet att lägga tid på arbetet. Angående den styrelse-

telefon som fanns för ett par år sedan så finns det ett antal skäl till att den togs bort. Framförallt tar 

telefonhantering för mycket tid i anspråk, och givna telefontider respekteras inte. Styrelsen finner även 

ett stort värde i att ha frågor och annan kommunikation skriftligt dokumenterad för att undvika 

eventuella konflikter eller andra problem senare. Det är också så att i princip inga ärenden som styrelsen 

har att hantera är av akut karaktär och det finns av den anledningen inget behov för en telefon. Det bör 

även noteras att för sommarvattenhanteringen, som är det enda område där det kan uppstå akuta 

frågor, finns ett telefonnummer tillgängligt. Sammanfattningsvis bör det vara upp till styrelsen att 

utforma sin kommunikationspolicy och att besvara frågor och andra ärenden så snabbt det är praktiskt 

möjligt. Fasta tidsramar riskerar bara att skapa mer irritation när de inte hålls. 

   Fråga till årsmötet: Beslutar årsmötet i enlighet med förslaget i motionen? 

   Styrelsens proposition: Styrelsen anser att motionen ska avslås. 

13. Övriga frågor 

13.1 Sommarvattnet 

  Sommarvattnet hade 2019 ett resultat som var något negativt. Kostnaderna är fortsatt högre än idealt, 

men en del av dem utgörs av investeringar i anläggningen för minskade framtida underhållskostnader. 

Det finns fortfarande medel i bufferten som har byggts upp. Avgiften för 2020 föreslås vara oförändrad 

på 900 kr. För de fastigheter som avgiften inte har betalats pluggas anslutningen till sommarvattnet.  

  Fråga till årsmötet: Ska avgiften för sommarvattnet hållas oförändrad på 900 kr? 

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 

http://www.viksberg.org/
http://www.facebook.com/ViksbergSF
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 Viksberg 23 februari 2020 
 

Viksbergs Samfällighetsförenings (VSF) verksamhetsberättelse för år 2019 
 
Styrelse under året:  Övriga funktionärer har varit: 
 

Ordförande Johan Johander Revisorer Solveig Nurmimäki  
Sekreterare Åsa Lindgren  Anita Saldén Enérus 
Kassör Kenth Thomasson Revisorssuppleanter  Tage Stödberg  
Vice ordförande Jonny Petersson  Anette Gröjer  
Vice sekreterare Bert Johansson  
Suppleanter Tomas Ekelöf Valberedning  David Winnerdahl (sammankallande) 
 Linda Börjesson  Gustav Hedin  
 Monica Ahde  Ida Sjögren 
    
Medlemmar 
Samfälligheten inkluderar 384 fastigheter, som för 2019 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 2019 hölls totalt 10 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 
vid behov möten på distans via elektronisk plattform. 
 
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 under-
håll av vägar och parkeringsytor, dikning, 
underhåll av skogsområden 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. De övergripande ambitioner, principer och riktlinjer för förvaltningen av 
samfälligheten som togs fram av styrelsen för fyra år sedan bifogas som Bilaga A. 
 
Styrelsen arbetar vidare enligt den långsiktiga planen för ökad trafiksäkerhet och ökad tydlighet i trafik- 
och parkeringsregler. Under 2019 påbörjades ny gångväg längs Ekvägen och planering för gångväg längs 
Isbjörnsvägen sattes igång. Delar av dessa två bilvägar är de som mest frekvent nyttjas av gångare, 
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samtidigt som de är smala och saknar utrymme i övrigt för gångare vid sidan av vägbanan. Fartgupp 
placerades ut vid alla större infarter i området (Ekvägen, Isbjörnsvägen och Älgvägen) och på några 
andra platser med skymd sikt, smal väg och upplevda höga hastigheter. Hastighetsskyltningen 
tydliggjordes också. Upprustning av grusvägar fortgick och vissa underhållsarbeten på asfalterade vägar 
har genomförts. Skötsel/gallring av skogsområden och längs gångvägar har gjorts både under vår och 
höst. Styrelsen har vidare jobbat med att styra upp hanteringen av båtuppläggningsplatsen och att 
hantera nya miljökrav från kommunen på båtverksamheter. Även arbetet med att stabilisera 
sommarvattnet, som ligger utanför samfällighetens förvaltning, är långsiktig där åtgärder från år till år 
syftar till att både löpande sköta men även lyfta anläggningen. 
 
Ekonomisk översikt 
Ekonomin under 2019 låg inom uppsatta budgetramar, med utrymme för avsättning till vägfond. 
Styrelsen ser ett kommande behov av upprustning av betydande delar av de asfalterade vägarna inom 
kommande femårsperiod så avsättningarna är behövliga. 
 
Att ekonomin har varit välskött under många år med resultat i balans gör att likviditeten är god för 
nuvarande behov. Förvaltningen av Käggebodavägen på några års sikt är fortsatt osäker och det är svårt 
att få klarhet i kommunens intentioner. Vad styrelsen har kunnat utröna ligger dock förvaltningen med 
största sannolikhet kvar hos föreningen de kommande åren. Ett kommunalt övertagande av 
Käggebodavägen medför troligen betydande kostnader för fastighetsägare i området. En buffert av 
tillgångar i föreningen kan användas för att lösa vissa av dessa kostnader. 
 
En mer detaljerad översikt över resultatet 2019 och budgeten för 2020 finns bifogad i kallelsen till 
årsmötet. 
 
Styrelsens arbete 
Styrelsen fortsätter insatserna för att förbättra och effektivisera föreningsarbetet. Att attrahera 
medlemmar att engagera sig i föreningsarbetet är alltmer utmanande. I stor utsträckning är styrelsens 
arbete ideellt, och mycket av det jobb som görs är obetalt. De ledamöter som har mer betalt lägger ner 
något mer tid, men även övriga ledamöter och suppleanter lägger betydande tid på styrelsearbetet och 
förvaltningen av samfälligheten. Detta har självklart betydelse för hur mycket ytterligare tid varje 
styrelsemedlem kan förväntas lägga på föreningsarbetet, och styrelsen ber om förståelse för att vissa 
arbeten får vänta till dessa att tid (och även budgetutrymme) för genomförande finns.  
 
Vad gäller kommunikation så är årsmötet formellt sett det primära forumet för information och 
besvarande av frågor från styrelsens sida. Ambitionen är dock att vara mer tillgänglig än så samt att 
besvara frågor från medlemmar ganska direkt. Svar i enskilda ärenden görs per e-post om frågan kommit 
in per e-post, och per post om frågan har kommit in per post. Svarstiden är normalt upp till två veckor, 
men i fall som bedöms som mer angelägna kan svar ges snabbare. I vissa fall kan svar dröja längre, 
beroende på tid eller om frågan behöver undersökas närmare, men mottagaren får alltid en bekräftelse 
på mottaget brev. Via månads- och nyhetsbrev som skickas ut per e-post och anslås på Facebook 
(www.facebook.com/ViksbergSF) samt via anslag på hemsidan (www.viksberg.org) försöker även 
styrelsen hålla tätare uppdateringar om vad som händer och av övrig information. På hemsidan finns 
kontaktuppgifter till styrelsen (info@viksberg.org m fl) och möjlighet att prenumerera på nyheter per 
e-post. Inlägg på Facebook kan läsas av alla oavsett om man är Facebookmedlem eller inte.  
 
Styrelsen vill fortsatt få fler medlemmar att välja fakturering av årsavgiften via e-post. Detta sparar 
föreningen pengar och underlättar faktureringsarbetet. 
 
  

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

 

AMBITIONER, PRINCIPER OCH RIKTLINJER FÖR FÖRVALTNING AV VIKSBERGS SAMFÄLLIGHET  

(VIKSBERG GA4) 

 

Vårda och utveckla de naturområden som finns i Viksberg 
T ex arbeta fram och implementera långsiktiga skogs- och viltvårdsplaner 

Policier och riktlinjer: Policy för trädavverkning, Skogsvårdsplan, Plan för skötsel av ängar och andra 

grönområden 

Utmaningar: Skapa balans mellan natur, djurliv, rekreation och boende 

 

Möjliggöra en miljömässigt hållbar nyutveckling i Viksberg med bevarande av dess 

karaktär 
T ex upplägg av byggnadsmaterial, massor m m på iordningställda ytor på VSF:s mark 

Policier och riktlinjer: Policy för utnyttjande av föreningens mark, bygginformationsblad 

Utmaningar: Förmedla vår gemensamma syn på området till utomstående och nyinflyttade 

 

Verka för ett ordnat och välskött område med en trevlig och säker trafikmiljö för alla 

typer av trafikanter 
T ex separera gång- och biltrafikanter, skapa upplevd trygghet med ljus och andra åtgärder, smidiga 

och ordnade parkeringslösningar, verka för rena och tillgängliga gemensamma ytor 

Policier och riktlinjer: Väghållningsplan, Policy för parkering och annan uppställning av fordon m m 

Utmaningar: Hitta balans mellan områdets karaktär (”landet”) och en säker, mera stadslik trafikmiljö, 

minimera feluppställningar av bilar, släp, båtar m m, motverka otillbörligt utnyttjande av gemensam 

mark 

 

Fokuserat och kostnadseffektivt underhåll av anläggningar1 i området  
T ex identifiera och löpande utvärdera vilka anläggningar vi ska ha, arbeta efter en strukturerad 

långsiktig underhållsplan 

Policier och riktlinjer: Underhållsplan för byggnader och andra anläggningar 

Utmaningar: Hitta skötsel- och underhållslösningar som är kostnadseffektiva eller bygger på ideellt 

engagemang 

 

Skapa möjligheter för samverkan och sociala aktiviteter i Viksberg 
T ex smidiga kanaler för kommunikation med medlemmar, båtbryggor för väl fungerande och 

demokratiskt utvecklad båtklubbsverksamhet i området, uppmuntra idrottsverksamhet, loppis eller 

andra sammankomster på iordningställda ytor på VSF:s mark 

Policier och riktlinjer: Informations- och kommunikationspolicy 

Utmaningar: Avvägningar mellan olika intressen, ekonomiska satsningar inom ramen för 

anläggningsbeslut 

                                                           
1 Byggnader, bryggor, badplatser, brevlådeställ, bänkar m m 



VIKSBERGS SAMFÄLLIGHET
RESULTATRÄKNING 2017, 2018, 2019 samt BUDGET 2020
OBS! Omarbetad! Fr.o.m 2019 utgår "Särredovisade projekt" ur budget. (placeras under respektive konto)
INTÄKTER Utfall 2017 Utfall 2018 Utfall 2019 Budget 2020

Medlemsavg 2018=1500kr/andel 1) 1 467 900 1 459 400 1 420 600 1 460 000
Räntor 6 373 6 387 6 428 6 400
Statliga bidrag 13 361 12 267 12 890 13 000
Övriga intäkter 0 0 0 0
SUMMA INTÄKTER 1 487 634 1 478 054 1 439 918 1 479 400

KOSTNADER
Styrelsearvoden 127 600 122 100 117 600 200 000
Extern konsultation/juristhjälp 10 000 0 0 20 000
Kontors/porto, lokal/sammantr 60 179 62 619 69 351 60 000
Käggebodavägen, Sommar 10 733 50 000 50 000 50 000
Käggebodavägen, Vinter 0 0 0 20 000
Övriga vägar, Sommar 3) 63 381 196 566 381 664 300 000
Övriga vägar/Vissa stigar, Vinter 114 899 126 899 148 476 150 000
Grönområden, Badplatser 118 553 164 054 242 081 230 000
Underhåll Vägskyltar/farthinder 32 807 93 112 45 663 50 000
Dikning, skogsavverkning 0 100 000 55 000 50 000
Underhåll Stigar och gångvägar 110 000 90 000
Belysning 29 390 30 000
Försäkringar 5 175 4 612 4 728 6 000
Underhållsprojekt (Särredovisade) 371 110 500 246 Utgår
Övrigt (soc,avg/öresutj) 2) 39 703 40 785 36 870 70 000
SUMMA KOSTNADER 954 140 1 460 994 1 290 822 1 326 000

FOND (väg)
Fond, ingående 796 157 1 196 157 1 196 157 1 336 157
Fond, avsättning till fonden 400 000 0 140 000 150 000
Fond, uttag från fond 0 0 0 0
FOND, Utgående 1 196 157 1 196 157 1 336 157 1 486 157

SAMMANSTÄLLNING
SUMMA INTÄKTER 1 487 634 1 478 054 1 439 918 1 479 400
SUMMA KOSTNADER 954 140 1 460 994 1 290 822 1 326 000
SUMMA KOSTNAD, AVSÄTTN FOND 400 000 0 140 000 150 000
ÅRETS RESULTAT 133 494 17 060 9 096 3 400
LÅN 0 0 0 0
UTTAGET FRÅN FOND 0 0 0 0
ÖVERFÖRES TILL NY RÄKNING 133 494 17 060 9 096 3 400
1) Fastboende 3 andelar - Fritidsboende 2 andelar
2) Inklusive eventuella arvoden och sociala avgifter



VIKSBERGS SAMFÄLLIGHET
BALANSRÄKNING 2016, 2017, 2018, 2019

TILLGÅNGAR 2016-12-31 2017-12-31 2018-12-31 2019-12-31
Medlemsfodran 11 385 10 400 32 300 70 500
Kortfristiga fodringar 2 860 4 754
Plusgirot 100 000 100 000 -51 358 39 876
Sparkonto (även del av vägfond) 1 941 196 2 259 744 2 573 143 2 558 433
Fastränteplacering 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 1 1 1 1
Skattekonto 31
Sparkonto Marginalen Bank 976 202 982 548 988 934 995 362

SUMMA TILLGÅNGAR 3 028 784 3 352 693 3 545 880 3 668 957

SKULDER OCH EGET KAPITAL 2016-12-31 2017-12-31 2018-12-31 2019-12-31

Upplupna kostnader, övriga skulder 107 090 110 749 96 093 86 706
Vägfond, Nordea 796 157 1 196 157 1 196 157 1 336 157
Balanserad vinst 2 058 872 2 074 458 2 207 952 2 225 012
Sommarvatten anläggning Fond 51 079 -162 165 28 618 11 986
Årets resultat vinst / - förlust 15 586 133 494 17 060 9 096

SUMMA SKULDER OCH EGET KAPITAL 3 028 784 3 352 693 3 545 880 3 668 957

VIKSBERGS SOMMARVATTEN inom SAMFÄLLIGHETSFÖRENINGEN
RESULTATRÄKNING 2017, 2018, 2019 budget 2020

INTÄKTER Utfall 2017 Utfall 2018 Utfall 2019 Budget 2020
Överföring tidigare års resultat 51 079 -162 165 28 618 11 986
Medlemsavgifter 207 702 419 200 234 600 252 000
Övriga intäkt (T ex Engångsavgifter)
SUMMA TILLGÅNGAR 258 781 257 035 263 218 263 986

KOSTNADER
Sommarvatten Holmen 229 627 109 678 85 047 120 000
Sommarvatten Tegeltorp 191 319 118 739 166 185 120 000
Sommarvattenanläggn gemensamt
SUMMA KOSTNADER 420 946 228 417 251 232 240 000

SAMMANSTÄLLNING
SUMMA TILLGÅNGAR 258 781 257 035 263 218 263 986
SUMMA KOSTNADER 420 946 228 417 251 232 240 000
ÅRETS RESULTAT -162 165 28 618 11 986 23 986

Medlemsavgift 700 900 900 900



Motion till årsmötet i Viksbergs samfällighetsförenig angående nedskräpning av 

föreningens mark. 

 

Vi och många andra som bor på holmen reagerar mycket negativt på att 

styrelsen låtit ta ner en massa buskar och mindre träd och sedan låtit all sly 

ligga kvar. Det är speciellt vid Ekvägens början och främst på den högra sidan. 

Allt som sågas ner måste fraktas bort!!  

I styrelsens ambitioner står det att ”man ska vårda och utveckla naturområden 

som finns” och att ”verka för ett ordnat och välskött område”. Området ser 

förfärligt ut och det är stor brandrisk i torra rishögar främst under 

sommarmånaderna. Området har blivit oframkomligt av allt ris samt att de 

nerklippta buskarna fått nytt liv och växer upp genom riset.  

Att låta frakta bort riset kan inte innebära någon stor kostnad för föreningen 

och borde inrymmas i budgeten för ”skötsel av grönområden, vägar, stigar, 

badplatser mm”. 

 

Viksberg 2020-01-31  

Clary och Lars Eriksson 

 



Motion till årsmötet i Viksbergs samfällighetsförening. 

Angående redovisning av ”särredovisade underhållsprojekt. 

 

Under varje årsmöte får vi ta del av räkenskaperna i Viksbergs samfällighet. I 

Resultaträkningen finns det en post som går under rubriken ”underhållsprojekt 

(särredovisade)”. 

 

Beloppen brukar uppgå till ca ½ miljon kronor, vilka aldrig ha blivit redovisade 

för medlemmarna vad de använts till. 

Jag vill att underlag för dessa särredovisade projekt under de senaste åren 

(2017, 2018, 2019)  skickas ut tillsammans med kallelsen till Årsmötet så att 

medlemmarna får ta del av kostnaderna. 

Clary Eriksson, fd Kassör 

 



Motion till årsmöte Viksbergs Samfällighetsförening 

Box 19101 

152 27 Södertälje 

info@viksberg.org  

 

Motion till årsmötet år: 2020 

Fastighetsbeteckning: 2:280 

Förlagsläggare: Petter Urum 

Datum: 1 februari 2020 

Rubrik: Vägbom Holmen 

 

Motion:  

En klar majoritet av medlemmarna på yttre delen av Holmen vill ha en vägbom. Motionen gäller 

därför uppsättandet av en vägbom på samfällighetens mark. 

Bomplacering 

Utgånspunken är att vägbommen sätts upp efter sopstationen på Ekvägen (vid Ekvägen 21/23). 

Alternativet är att sätta upp bommen närmare Käggebodavägen, om fler medlemmar stödjer detta. 

Hur det fungerar 

Vilka tider bommen skall stå öppen är ett majoritetsbeslut. Ett förslag är att bommen står öppen 

samtliga veckans dagar mellan  kl 06.00-18.00 under sommarperioden. Resten av året står bommen 

öppen mellan 06.00-08.00 samt 16.00-18.00 . 

Man öppnar bommen (både för sin egen del samt för besökare) via en mobiltelefon (ett sms, ringa 

ett telefonnummer eller använda en applikation), alternativt kan man köpa en fjärrkontroll. 

Vägbommen administreras av en vägförening som består av frivilliga från de medlemmar som 

önskade en bom.  

 

mailto:info@viksberg.org


Motion till årsmöte Viksbergs Samfällighetsförening 

Box 19101 

152 27 Södertälje 

info@viksberg.org  

 

Motion till årsmötet år: 2020 

Fastighetsbeteckning: 2:280 

Förlagsläggare: Petter Urum 

Datum: 1 februari 2020 

Rubrik: Finansiering Vägbom Holmen 

 

Denna motion följer om motionen om vägbom är bifalles 

Motion:  

Efter årsmötet 2019 tolkade städlag 3  att styrelsen lovade att anlita städservice för att åtgärda 

nedskräpningproblemen från besökare ytterst på Holmen. Vi såg tyvärr inget av denna städservice 

förra året och räknar därför med att pengar har sparats för detta ändamål. Pengar som vi föreslår kan 

läggas på eventullt anskaffande av vägbom. 

Primärt lägges det därför en motion på att samfälligheten finansierar vägbommen (ca 65000 kr). 

Om full finansiering inte bifalles , är den sekundära motionen att samfälligheten delfinansierar 

vägbommen med ett bidrag på 600 kr för sommarboende och 900 kr för helårsboende medlemmar 

som önskade en vägbom och bor inom området som täcks av vägbommen.  

Om ingen av ovan nämda motioner antas blir den slutliga motionen att samfälligheten årligen 

finansierar "vägföreningen" med ett belopp motsvarande det en daglig städtjänst under 

sommarhalvåret skulle kosta föreningen. 

mailto:info@viksberg.org


Till Viksbergs Samfä llighetsförening

Motioner och ärenden til! årsmötet2O2O.

Motion angående busskur vid Tranvägen.
Vid två tidigare årsmöten har jag föreslagit att en busskur sätts upp vid busshållplatsen vid Tranvägen på

västra sidan. Platsen är den mest väderutsatta av alla hållplatser och en busskur diskuterades redan när jag
som styrelseledamot 2013 föreslog anläggandet av en gångväg från Älgvägen ner till hållplatsen (efter att
ha sett skolbarn gå på Käggebodavägen i snö och halka). Med ökande inflyttning, speciellt av barn som ska
med skolbussen, anser jag att detta borde vara en prioriterad fråga. Kuren kan anläggas som en inbuktning
i hästhagen (efter markägarens godkännande), alternativt över diket framför eller bakom busshållplatsen.
Motion: Anläggande av en busskur vid Tranvägen på Käggebodavägens västra sida.

Motion angående deltagande vid städdagar.
Vid de senaste städdagarna har deltagandet i mitt arbetslag varit cirka 25% och efter två timmar har det
sjunkit ytterligare. Tidigare var deltagandet åtminstone 50% men det har stadigt minskat och med dagens
engagemang hinner inte mycket göras. Det är dags att belöna de medlemmar som ställer upp.
Motion: Öka avgiften till föreningen med 1000 kr inför 2021, och ge motsvarande rabatt till de medlemmar
som gör sammanlagt minst 5 timmar vid båda arbetsdagarna 2O2O.

Motion angående Valborgs- och höstbrasorna.
Eftervalborg2019 då brasorna inte kunde tändas pga torka kördes de bort i containers. Jag såg 3 st 30 kbm
containers köras bort från Tegeltorp. Detta måste ha varit en kostsam affär för föreningen när alternativet
hade varit att vänta tills regn kom och sedan bränna av dem som man gjort tidigare. Jag anser att detta var
slöseri med föreningens medel. Var orsaken att ingen ställde upp att bränna brasorna hade det varit billigare
att höja arvodet tills någon nappade. Ett alternativ är också att sluta med brasorna. Då de flesta kommer
med släp till brasorna kan de lika gärna köra till Morabergs återvinning. I brasorna läggs också material som
inte borde finnas där såsom stockar, sten och metaller som ändå måste köras bort.
Motion alternativ 1: Sluta med brasorna.
Motion alternativ 2 (om alternativ 1 röstas ner): Höj arvodet för skötseln av brasorna och bränn av dem
när vädret tillåter om det inte går vid utsatt tidpunkt.

Motion angående farthinder.
Under hösten anlades ett nytt fartgupp i början av Älgvägen. I sitt första utförande följde det inte Trafik-
verkets rekommendationer vilket resulterade att bilar tog i även i krypfart. Efter klagomål justerades dock
guppet. Kvarstår frågorna varför och hur det kom dit överhuvudtaget. På Älgvägen fanns redan två fartgupp
inom 120 m som anlades framför sidovägars utfarter. Dessa är något lägre och därmed kortare men har
fungerat bra så varfor anlades ett tredje gupp bara 30 m framför det tidigare första? Flera medlemmar har
frågat mig hur detta gick till men jag och andra utmed Älgvägen blev aldrig tillfrågade.
Jag vänder mig inte mot farthindret som sådant. Hastigheterna i Tegeltorp är ofta betydligt högre än de 30
km/tim som gäller, men syndarna är förvånansvärt ofta kända som boende i området eller hantverkare som
jobbar iområdet.
Motion: Frågor om farthinder ska kommuniceras med berörda fastigheter innan beslut tas på årsmöte.

Motion angående svarstid på medlemsärenden.
Medlemmar har vid flera tillfällen kontaktat mig (som tidigare styrelsemedlem) för att styrelsen är svår att
få kontakt med eller att svar dröjt eller helt uteblivit. Jag har själv ett mycket enkelt ärende angående
båtuppläggningsplatsen vid båtklubb 5 inskickat 2OL9-04-3O som fortfarande inte är besvarat.
Alla medlemmar har heller inte epost och saknar telefonnummer till styrelsen som fanns tidigare.
Motion 1: Styrelsen ska vid alla medlemsärenden per post, epost eller telefon återkomma inom 2 veckor
och om tid behövs för att utreda ärendet vidare ska detta meddelas och ett senaste datum för svar anges.
Motion 2: Styrelsen ska ha ett telefonnummer som avlyssnas minst en gång per dag.

Fortsöttning följer på ntista sida.



Motion angående slyrensning.
Flera platser i området håller på att växa igen då en ojämn kamp förs mot sly som bara kapas och är uppe
igen nästa säsong, ofta ännu större. Föreslår därför att maskiner hyrs in, alternativt köps in, som tar upp sly
med rötterna så att vi slipper detta återkommande arbete varje år.
Motion: Ta fram en plan för slyröjning och anskaffa maskiner för utförandet, hyr eller köp.

övriga ärenden.

Arrende för båtklubbarna har diskuterats och utretts i flera år då Samfällighetslagen föreskriver att enskilda
medlemmar inte får gynnas såsom görs med båtklubbarna som använder föreningens mark utan kostnader.
En uppdatering av vad styrelsen kommit fram till vore på sin plats.

Brevlådestället i början av Älgvägen behöver rätas upp. Det har med tiden tryckts ut mot ängen och lutar
nu mot lyktstolpen som nyligen satts dit.

2020-01-26

fbtÅv
Roland Avango
Älgvägen 6


