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Informationsmötet

Styrelsen

 informerar om verksamheten som varit och som planeras

 får synpunkter från medlemmarna

Avlastar efterkommande årsmöte



Funktion Vald till år

Ordförande Rosander Mats 2019

Vice ordförande Ahlgren Peder 2019

Sekreterare Borggren Åsa 2019

Ledamot Rasmusson Thomas 2019

Ledamot Johnsson Ulf 2020

Ledamot Mattsson Sture 2020

Ledamot Maddison Elisabet 2020

Suppleant Allstenius Morgan 2019

Suppleant Amrén Anna 2019

Suppleant Hamström Mikael 2019

Verksamhetsåret 2018 - 2019

Styrelse



Funktion Vald till

Revisor Bidenäs Rose-Marie 2019

Revisor Klingensjö Rolf 2019

Suppleant Levin Ingemar 2019

Verksamhetsåret 2018 - 2019

Revisorer

Valberedning
Funktion Vald till år

Sammankallande Westberg Hans 2019

Ledamot Raumula Arja 2019

Ledamot Enequist Gunnar 2019



Funktion Avtal

Ekonomiassistent Adolfsson Margareta Ja

Skötsel poolområdet Hagel Lars-Inge Ja

Avbytare poolområdet Kratz Curt Ja

Hamnar, skog och väg Mattson Sture Ja

Verksamhetsåren 2018 - 2019

Anställda funktionärer

Kontrakten nyligen förlängda för  2019- 2020



Uppdraget för styrelsen 

Förvalta och utveckla vårt Snäckevarp

 Förvalta och besluta enligt stadgarna

Kontakter – dialog – ansikte utåt - service – regler

Bevara och höja värdet – underhåll och utveckling

Trivsel 



Styrelsearbetet fungerar bra!

Styrelsearbete

7 styrelsemöten/år (driver, följer upp, beslutar)

Informationsmöte och Årsstämma

Planeringsmässigt jobbar vi med rullande planer

 Markvårdsplan

 Underhålls- och investeringsplan



Ekonomi
2018-2019

I år får båda samfälligheterna  resultat i nivå med budget

Nästa år 2019-20

Oförändrade avgifter år föreslås till stämman

 2000 kr/fastighet i samfälligheten

 850 kr/år i vägföreningen

Kommande år 2020+

Behov av höjning i samfälligheten beroende på beslut om större 
projekt



Uppdatering av stadgar föreslås av styrelsen på stämman 

Bakgrund
 Ingen uppdatering sedan 2007 (ssf) och 2012 (svf)

 Vissa viktiga delar saknas
• Jäv

• Valberedning…

• Rösträtt och ombud…

• Ändring av stadgar…

 Allmän uppdatering och förtydliganden behövs

Nya förslag
 Styrelsen har uppdaterat ett stadgeförslag under vintern

 Jämfört med andra föreningar och normalstadgar

 Båda föreningarna får samma formuleringar

 Stämt av alla skrivningar med jurist på Riksförbundet Enskilda Vägar (REV)



Uppdatering av stadgar föreslås av styrelsen på stämman 

§ 8 STYRELSE, beslutsförhet, protokoll (tillägg om jäv)

En styrelseledamot får inte handlägga ärenden rörande 
avtal och andra rättshandlingar mellan Samfälligheten och 
hen någon närstående eller någon som hen är 
ställföreträdare för. Hen får inte heller i övrigt handlägga 
ärenden där hen har ett väsentligt intresse som kan vara 
stridande mot Samfälligheten. Den som känner till en 
omständighet som kan antas utgöra jäv mot hen, ska 
självmant ge det till känna. Den som jävet gäller får delta i 
prövningen av jävsfrågan endast om det är en 
förutsättning för beslutsförhet. Styrelsen ska i 
arbetsordning eller i särskilt beslut meddela de närmare 
föreskrifter som behovs för hanteringen av jävsfrågor.



Uppdatering av stadgar föreslås av styrelsen på stämman 

§ 10 VALBEREDNING (ny paragraf)

Vid stämman väljs en valberedning för ett år med 
minst två ledamöter varav en sammankallande. 
Valberedningens uppgift är att föreslå val av 
ledamöter i styrelsen och revisorer.
Valberednings förslag ska vara skriftligt och 
lämnas till styrelsen senast fyra veckor innan 
årsstämman för att biläggas övriga handlingar.



Uppdatering av stadgar föreslås av styrelsen på stämman

§18 RÖSTRÄTT OCH OMBUD (ny paragraf)

På föreningsstämma har varje medlem en röst. Innehar 
flera personer gemensamt ägande av en fastighet har de 
dock endast en röst tillsammans. Rösträtt på 
föreningsstämman har endast den medlem som fullgjort 
sina förpliktelser mot föreningen enligt stadgar och lag.
En medlems rätt vid föreningsstämman utövas av 
medlemmen personligen eller den som är medlemmens 
ställföreträdare enligt lag eller genom ombud med skriftlig 
daterad fullmakt, Fullmakten gäller högst ett (1) år från 
utfärdandet. Ingen får som ombud företräda mer än en 
medlem. Ombud får endast vara: Annan medlem, 
medlemmens make/maka, sambo, förälder eller barn



Uppdatering av stadgar föreslås av styrelsen på stämman 

§ 22 ÄNDRING AV STADGAR (ny paragraf)

Föreningens stadgar kan ändras genom beslut 
som godkänns av minst två tredjedelar av de 
angivna rösterna vid två föreningsstämmor, varav 
den första är ordinarie stämma.  Beslut om 
stadgeändring ska genom styrelsens försorg 
genast anmälas för registrering. Till anmälan ska 
bifogas två bestyrkta avskrifter av protokoll över 
beslutet. Beslutet får inte tillämpas innan 
registrering gjorts.



Läs gärna våra Trivselregler och Välkommen till Snäckevarp
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Hamnar och båtplatser

 Balans i utbud – efterfrågan - några få lediga båtplatser finns 

• Bygglov finns för ytterligare en flytbrygga med Y-bommar i Rågetehamnen

 Efterfrågan på platser med Y-bommar

 Undervattensinspektion och förstärkning av några förankringar

 Normalt bryggunderhåll

 Oförändrade priser på båtplatserna 

 Incidenter med båtmotorstölder!

• Försvåra

• Uppmärksamhet

• Informera - Safeland



Stränder - badstranden
Mycket undervegetation vid badet i Fyrfjärden och delvis dålig botten

 Manuell mekanisk rensning med nät behövs regelbundet

 Vi undersöker tänkbara möjligheter att förbättra

• Förfrågningsunderlag utskickat till fem lokal entreprenörer. Ett 
svar.

• Projektet fortsätter för att hitta flera lösningar

Projekt 2018-2019

 Omklädningsrum & toa: 
Reparation och målning

 Förstudie förbättring av botten

Projekt 2019-2020

 Förbättring av botten
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Mark 2018-19

 Enligt 5-års rullande underhållsplanen

• Underhåll gångvägar, diken och vegetation

 Markvårdsplanen – insatser 2018-19

• Avslutning uppröjning av skadad skog från oväder januari 2018

• Röjning av Hagby äng och återställning till ursprunglig storlek

• Röjning vid utmed vägar, gångstigar och vatten

• Bortforsling av ris från ristipp (flis)



	

Mark
Planerade åtgärder 2019-2020

7. Gallring, västra delen

11. Röjning utmed vatten och gångstig och 

skötsel av Hagby äng

14. Naturvårdsgallring (skogsstyrelsen)

15. Gallring
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Anläggningar 2018-19

Norrtorp

 Lagat rörläckage

 Förbättrat elanslutningar

 From v 30: avstängd pool pga torr sommar och vattenbrist

 Brandskyddsplattor bakom bastuaggregat

Övrigt

 Test av solcellsdriva LED-lampor vid väg och postlådor (ref motion)



Anläggningar 2019-20

Norrtorp

 Normalt underhåll

 Utreda minskad energiförbrukning barnpoolen

Snäckevarpladan

 Förstärkning av logens golv

Övrigt

 Utvärdera  solcellsdriva LED-lampor vid väg och postlådor (ref motion)

 Bottna krondiken mot havet
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Vägar 2018-2019

 Asfaltering  Gammelängsvägen samt del av Hagbyvägen och 
Hagtäppevägen

 Besiktning av träd runt våra vägar. Bearbetning enligt åtgärdslista.

 Vägdiken / anslutande vägmark har rensats på vegetation och grävts 
ur för att säkerställa dikens funktion. 
Kolla era ”egna diken och infarter” 

 Normal omfattning plogning och sandning 

 Sopning av vägarna utförd i april

 Incidenter med våra blomlådor. Påkörda och demolerade

Vägar 2019-2020

 Normalt underhåll

 Hastighetssänkning på alla våra vägar till 30km/tim



Vägar 2019-2020
30 km/tim

 Blomlådor

 Påkörda och demolerade! Synliga?

 Vårt ansvar vid eventuella personskador, tex på-cykling?

 Flyttade

 Behålla blomlådor? 

• Tydligare utmärkning med vägmärken och reflexer

• Om- eller nybyggnad kostnad 80-100 kkr

• ”Driftskostnader”

Nytt grepp 2019-20

 Vi vill inte ställa ut blomlådor utan prova med att sänka 
hastighet på hela området till 30 km/tim. Öka medvetenhet.

 Plan B: Aktiv hastighetsmätning:”Din fart är: 30km/tim
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5 års plan - projekt Kostnader i kSEK inkl moms

Anm: Förstudier och förslag till beslut kan ge större projekt 2020+



5 års plan i ord…
2020 – 2024 större projekt (1)

Allmännt

 Förstudie: Utreda solceller för att minska elkostnaderna. (våra stora tak mot söder)

Badplatsen 

 Projekt för att fixa botten

Rågetehamnen

 Ytterligare en bryggvinge med Y-bommar (ca 25 platser)

Norrtorp

 Förstudie: Utreda pooluppvärmning och övergång till saltvatten

 Förstudie: Renovering av Tennisbana och/eller Paddeltennis

 Staketrenovering på södra sidan



5 års plan i ord…
2020 – 2024 större projekt (2)

Snäckevarpsladan

 Ommålning fasaden

 Förstudie: Solceller taket?

Vägar

 Vad ger testen av soldrivna LED-lampor vid vägarna?

 Genomföra nytt asfaltsprojekt 
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Kom ihåg
14/6 Poolen öppnar
21/6 Midsommarfirande
6/7 Årsstämmor
8/7 Snäckevarpsgolf
8-12/7 Jolleskola
24/8 Ängsslåtter Hagby Äng

26/8 Poolen stänger



Finns eldsjälar eller ska vi dela upp arbetet?

Midsommarfirande
Snäckevarpsgolf
Jolleskola
Städdagar & Ängsslåtter Hagby Äng



Tack för ni lyssnade!


