
Fagerdala samfällighetsförening, möte nr 2 2016 

Dag: 19 mars 

Lokal: Kolugnsvägen (hos Carl-Johan Engström) 

Närvarande: Malin Nilsson, Maj-Britt Björklund, Björn Staaf, Carl-Johan Engström och Andreas 

Totschnig 

 

§9 Mötets öppnande, val av justeringsperson 

Carl-Johan öppnade mötet. Björn Staaf valdes att justera protokollet. 

§10 Uppföljning av föregående möte 

Anteckningarna från föregående möte gicks igenom 

§11 Årsbokslut och revisionsberättelse 

Årsbokslutet och revisionsberättelsen scannas in och läggs ut på hemsidan. Revisorerna tar fram en 

berättelse som kommer att läsas upp på årsstämman. Malin kommer tillsammans med Alek kolla 

mailadresserna. 

§12 Budget 2016 samt beslut med anledning av bokslutet 

Budgeten bygger på att varje medlem (fastighet) ska betala in 1800 kr. Den som betalar innan den 31 

maj får en rabatt på 100 kr. Den som betalar in efter den 31 augusti får en påminnelseavgift på 100 kr. 

Oavsett när man betalar tillkommer ytterligare 500 kr. Den totala summan blir då 2200, 2300 eller 

2400 beroende på när man betalar in. De tre ordinarie styrelsemedlemmarna föreslås inte behöva 

betala någon avgift som kompensation för styrelsearbetet 

200 000 kronor föreslås läggas in på reperationsfonden. 

Vägunderhållningsplanen gicks igenom och följande beslutades: 

2016: vi undersöker om vi kan beställa komplettering av trädfällning samordnat med 

fibernedläggningen. Därigenom kan vi få ett bättre pris. Carl-Johan har haft kontakt med 

fiberutbyggarna och de är positiva. Kallasfaltläggningen av infarterna till föreningens vägar kommer 

under året. Det kan dock först göras när det är 10 grader och uppåt under ca en vecka.  

2017: dags för nytt slitlager kombinerat med dikesavrinning (hela vägsystemet beräknas kosta 

200 000). Underhållningsplanen läggs som förslag till årsmötet. 

§13 Planering av årsmötet 

 Kallelser till årsmötet sätts omgående upp av Andreas på anslagstavlorna i området 

 Allt material går ut via kallelsen: årsredovisning, budget samt väghållningsplan. Andreas 

trycker upp röstlängd, överex och dagordning. 

 Carl-Johan tar med kaffe och bullar. Lokalen är bokad av Andreas. 

 Inga motioner kommer att behandlas på årsmötet då det inte kommit in några.  

 



§14 Övriga frågor 

Fiberutbyggnaden: styrelsen har inga synpunkter på de ritningar som fiberutbyggarna har skickat till 

föreningen. Carl-Johan och Maj-Britt skriver under och skickar tillbaka dem.  

Senaste statusen för planläggningen: kommunen har ett antal prioriterade förändringsområden, som 

intresserade kan läsa mer om i översiktsplan som ligger på Värmdö kommuns webbplats. 

Förutsättningen för kommunen att bygga ut VA är det måste finnas en lagakraftvunnen detaljplan. 

VA-utbyggnaden beräknas påbörjas ca fyra år efter att planen påbörjats. I vårt område tänker 

kommunen börja i västra Älvsala och sedan bygga vidare. I Fagerdala kan vi nog inte räkna med att 

detaljplanen påbörjas 2016 och det gör att VA kommer någon gång mellan 2021 och 2025.  

§15 Avslutning 

Carl-Johan tackade alla för ett bra arbete i styrelsen och avslutade mötet. 

 

 

Carl-Johan Engström  Andreas Totschnig 

Ordförande   Sekreterare 

 

 

Björn Staaf 

Justerare 

 

 

 

 


