ADELSÖ Sättra samfällighetsförening GA:1, ”Vägföreningen”
Organisationsnummer 717913–3884
Datum 2018-02-07 klockan 16
Plats: Lastberget1
Deltagare: Tonny Svensson, Marie Sundberg, Arne Ohlson, Mats Gransell
Ej närvarande: Sven Secher
Styrelsemöte nr 41 vägföreningen 2019-09-11
Tid: 18.00
1 Föreningens ordförande förklarar mötet öppnat.
2. Tonny väljs till mötesordförande
3. Marie väljs till mötessekreterare
4. Arne väljs till justerare av protokollet, Mats till justerare av paragraf 6.
5. Dagordningen godkänns efter att punkt 9 om anmälan till Lantmäteriet flyttas upp till
punkt 6. Närvarande och icke närvarande noteras i sidhuvudet.
Övriga punkter följer därefter enligt följd i dagordningen.
6. Förändringar i andelstalen
Styrelsen beslutade om anmälan till Lantmäteriet med nedanstående ordalydelse:
Härmed beslutar styrelsen för Adelsö- Sättra Samfällighet Ga:1 att nedanstående
förändringar i andelstalet som vi enlighet med våra stadgar får göra själva.
3:33 från O till F Kenth Gustafsson
3:40 från O till F Gunnel och Anders Lindersson
3:41 från F till P
Pehr och Anette Åsgårdh
3:46 från F till P
Anna Nagorna och Ing. Ekstrand
3:52 från F till P
Natlja Kuzenecova
3:56 från F till P
Filip Jacobsson
Paragrafen förklaras omedelbart justerad.
7. Genomgång av föregående mötesprotokoll.
Förberedelse för stämman: En preliminär kallelse till stämman den 24 oktober kl 18 sitter
uppe på föreningens anslagstavlor samt finns på hemsidan. Valberedningen har satt i gång
sitt arbete.
Arbetet med vägsträckan mellan infartsvägens asfaltskant och stallet är utfört och betalt.
Efterlysningar för kassör, hemsidesansvarig och projektledare för hjärtstartare ligger på
hemsidan.
8. Ekonomi: Balans och resultaträkning klara. Årets resultat per 30 juni slutade med ett litet
överskott på 19 300,10 kronor. Material för revision överlämnas till föreningens revisor Dag
Klackenberg efter dagens möte
Saldot på förningens kontot per är 11 september 150 000 kronor. Fakturor för renovering av
kabelbrottet vid Skogsvilan väntas på ca 7 000 kronor.
Tonny ombesörjer fakturor för att hemsidans sponsorer Sättra snickeri och Björkfjärden
samt slitageavgifter.
9. Nästa års budget. Styrelsen antog ett förslag för budget att lägga fram till stämman.
Styrelsen kommer att föreslå en debiteringslängd som träder i kraft när Lantmäteriet

registrerat de senaste förändringarna. Till dess registrering har skett förblir avgifterna
oförändrade.
10. Belysningen vid Hagen: Belysningen vid Skogsvillan och fram till Hagen väntas vara i
gång igen senast i november. Förhoppningsvis tidigare.
Även nya belysningsproblem som styrelsen informerats om diskuterades. Mats gör ett försök
att få igång belysningen vid Borgen redan ikväll. Problem vid Björkfjärdsvägen ska
undersökas.
Styrelsen välkomnar valberedningens arbete få in personer med belysningsengagemang vid
stämmans nästa styrelseval. Belysningen är viktig inte minst för gårdens numera många
skolbarn. Styrelsen beslutar därför belysningen under kommande vinter ska lysa mellan kl
5.30 och kl 23. Mats ombesörjer inställningen.
11. Renovering av vägar. Föreningens vägsträckor har inspekteras. Nästa steg är en konkret
diskussion med entreprenör för att kunna bygga en budget och en femårsplan över arbetet.
Finansieringen blir en viktig fråga. Enligt Trafikverkets information på hemsidan kan det
finnas bidrag att söka. Det måste dock sökas och få godkänt innan man sätter igång med
arbetet. Eventuella bidrag betalas dock ut efter att utfört arbete blivit godkänt.
12. Hemsida. Nuvarande hemsideshotell betalas för ytterligare ett år. Nästa styrelse får i
uppdrag att titta på hur sidan ska se ut, fungera och skötas i framtiden för att fungera bättre
för just vägföreningens olika intressenter som medlemmar, intresserade köpare, mäklare,
etc.
13 Övriga frågor
Kantklippning av grässlänter inom området sker en gång per år.
Styrelsen rekommenderar varje fastighetsägare att själva städa och hålla rent på vägen
framför sina fastigheter och klippa eventuella gräspartier och övrig växtlighet. Information
om styrelsen respektive fastighetsägares ansvar återfinns bland annat en broschyr som finns
att ladda ned på föreningens hemsida.
Valberedningen har presenterat två förslag till nya ledamöter i styrelsen. Styrelsen gläds åt
denna förstärkning.

Tonny Svensson ordförande

Marie Sundberg
Sekreterare

Arne Ohlson
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Budget / Prognos
Sättra Vägsamfällighet
Budgetförslag 1 juli 2018- 30juni 2019
Medlemsavgift
Bidrag trafik v
Fondering
Trivselpeng
Snöröjning/Halkbekämpning
Vägunderhåll/kantklipp/trädbeskär/sladd/p
otthål
Belysning renovering enligt förättning
El
Hemsida
Medlemsavgift REV
Års- och bankavgift H-banken
Utbildning
Visma+webvägtjänst
Kontorsmaterial
Porto
Slitagavgift
Lantmäterikostnader
Oförutsedda kostnader

Intäkter
Utgifter
290000
17000
100
700
120000

2000

80000
20000
20000
1700
1500
1600
1000
4400
500
500

10000

319000

3800
63200
319000

