
Fagerdala samfällighetsförening, möte nr 7 2015 

Tid: 9 december 2015 

Plats: Kolugnsvägen 24 (hos Maj-Britt Björklund) 

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

Andreas Totschnig 

§45 Mötets öppnande, val av justeringsperson  

Carl-Johan Engström förklarar mötet öppnat. Mötet utser Björn Staaf att justera protokollet. 

§46 Uppföljning av föregående möte  

Protokollet från föregående möte gicks igenom och följdes upp. 

§47 Ekonomin 

Alla medlemmar i samfälligheten har betalat in avgiften. Preliminärt beräknas årets resultat hamna på 

knappa 100 000 plus. Styrelsen konstaterar att ekonomin ser positiv ut inför 2016. 

§48 Kronofogdeärendet 

Carl-Johan Engström redogör för de senaste händelserna i ärendet: Anders Carlzons fastighet är nu 

värderad. Den 10 februari 2016 blir det exekutiv auktion. Ärendet går vidare och det finns fler 

fordringsägare. Fagerdala samfällighet ligger tyvärr inte först i kön. 

§49 Vägfrågor  

Gatlyktan vid infarten till Kolugnsvägen är bytt på initiativ av en av medlemmarna. Klimatet påverkar 

vägarna starkt. Potthålen kommer fort och växer snabbt. Styrelsen beslutar att avisera en höjning av 

avgiften så att vägarna kan åtgärdas mer långsiktigt. Under tiden uppmanas alla fastighetsägare att 

fylla igen hålen utmed den egna fastigheten. 

§50 Avtalsfrågor 

Styrelsen försöker fortfarande nå en lösning med fastighetsägare av Fagerdala 1:51. Fastighetsägaren 

har erkänt att marken blivit jämnare, men vill fortfarande att föreningen står för kostnaderna att 

jämna ut de ojämnheter som hindrar möjligheten att köra med åkgräsklippare. Fastighetsägaren vill 

ha bredare plåtar, men styrelsen uppfattar att han ändå godkänt bredden på de plåtar som finns med 

i avtalsförslaget. Fastighetsägaren vill även att plåtarna ska nitas ihop, något som styrelsen inte 

kommer att vilja ha med i avtalet. Styrelsen beslutar att skicka hela korrespondensen och 

avtalsförslag till föreningens juridiska ombud. Syftet med det är att få fram en bedömning av 

troligheten att fastighetsägaren för Fagerdala 1:51 vinner en eventuell rättsprocess mot föreningen, 

något som fastighetsägaren vid flertalet tillfällen lyft fram som en tänkbar väg att gå. Vidare beslutar 

styrelsen att justera längden av sträckan som plåtarna ska läggas i enlighet med fastighetsägarens 

önskemål. Under förutsättning att föreningens juridiska ombud bedömer en vinst till föreningens 

fördel som stor i en eventuell rättstvist, kommer föreningen att inte att ändra ståndpunkt även om 

inte fastighetsägaren går med på det senaste avtalsförslaget. 

§ 51 Övriga frågor 

Carl-Johan Engström tipsar om Värmdö kommuns kartfunktion (karta.varmdo.se). Här går det att hitta 

bra information bl.a. om den egna fastigheten. 



Alla protokoll från året finns nu inskannade. Styrelsen beslutar att lägga dem på hemsidan med en 

speciallogin till styrelsen (och för kommande styrelser). Alek Trawicki ansvarar för att testa om det 

fungerar. 

§52 Planering av våren 

Styrelsen beslutar om följande mötesplanering inför årsstämman, som föreslås att hållas den 9 april 

2016, kl 0930 (Andreas Totschnig får i uppdrag att boka Skärgårdskyrkan): 

 Ett möte inför utskick till revisorerna, den 14 feb kl 13 hemma hos Malin Nilsson 

 Ett möte efter att revisorerna granskat och slutlig förberedelse inför årsmötet, den 19 mars kl 

10 hemma hos Alek Trawicki 

§ 53 Mötet avslutas 

Carl Johan Engström tackar styrelsen och avslutar mötet. 

 

 

 

Carl-Johan Engström   Andreas Totschnig 

Ordförande    Sekreterare 

 

 

 

Björn Staaf 

Justerare 

 


