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Tofta Holmars Samfällighetsförening 
Styrelsen i februari 2018 

Verksamhetsberättelse avseende GA:1 och GA:2 för 2017 

Stämma den 10:e april 

Ordinarie föreningsstämma hölls söndagen den 26 mars på Adelsö Hembygdsgård.  
Föreningen bjöd på kaffe och smörgås.  
36 företrädare för 29 fastigheter närvarade på stämman.  

Funktionärer 2016 

Styrelseledamöter har under året varit Petter Lundquist, Ulric Andersen,  
Matti Sällberg, Henrik Künneke, och Lars Andrén samt Carina Nilsson-Graf och  
Peter Lundholm som ersättare i styrelsen.  
Stämman utsåg Björn Blomqvist och Hans Nyberg som revisorer samt Fredrik 
Källström som revisorssuppleant. Under året har Hans och Ingrid Nyberg avflyttat 
från Tofta Holmar varefter Fredrik Källström har inträtt som ordinarie revisor. 
Till valberedning utsågs Anders Sjögren och Mikael Nilsson. 

Vid styrelsens konstituerande möte i april 2017 organiserade sig styrelsen senligt 
följande 

Ordförande 
Petter Lundqvist 

Ekonomiansvarig 
Ulric Andersen  

Sekreterare 
Lars Andrén  

Informations- och hemsidesansvarig 
Petter Lundqvist 

Skogs- och markgruppen 
har förberett och lett arbetet med styrelsens beslut om insatser och åtgärder 
rörande förhållandena på Alholmen och Granholmen samt föreningens arbetsdagar. 
Gruppen har bestått av Henrik Künneke, sammankallande, samt Lars Andrén, Åsa 
Wirsén och Carina Nilsson-Graf.  

Hamn- och bryggruppen 
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har ansvarat för driften av hamnanläggningen och föreningens två allmänna bryggor 
på Tofta Holmar. 
Gruppen har bestått av Ulric Andersen, sammankallande, samt Thomas Hemberg 
och Petter Lundquist och Matti Sällberg.  

Antal styrelsesammanträden under 2016  

Styrelsen har genomfört 6 protokollförda sammanträden under året.  
Härutöver har styrelsens ledamöter haft ett antal underhandskontakter under året. 

Hamnområdet i Lissbovik 

Styrelsens Hamn- och bryggrupp har under året koncentrat sig på att företa 
uppföljande besiktningar av hamnanläggningen för att se till att, inom ramen för 
lämnade garantier, nödvändiga efterjusteringar och uppkomna brister i 
anläggningen åtgärdas. 
I september kunde konstateras att samtliga garantiåtgärder fullföljts vilket innebär 
att  föreningen fortsättningsvis nu fullt ut ansvarar för tillsynen och underhållet av 
hamnanläggningen.  
Detta ansvar kommer till uttryck i styrelsens konomiska redovisning för 2017 på så 
sätt att föreningens reparationsfond kunnat förstärkas vilket föreslås ske varje år 
en tid framöver. Målet är att nå en fondavsättning för detta ändamål på 
150-200 000 kronor.    

Projektet att utöka P-plats- och båtuppläggningsområdet i Lissbovik kunde av olika 
skäl inte påbörjas under 2017 varför medel för detta istället avsättes i styrelsens 
förslag till budget för 2018. 

Föreningens arbetsdagar 

3 arbetsdagar har utförts under året varvid företrädare för 29, 27 och 16 av 
föreningens fastigheter deltog. Styrelsen vill tacka alla medverkande på 
arbetsdagarna 2017 för en gedigen arbetsinsats. 

Följande arbeten utfördes: 

Alholmen: 
Allmänt omhändertagande av trädfällen och sly.  
Gräsklippning och slyröjning på Alholmstorget. 
Lutande träd mot alm utanför Bosse Svensson togs ner.                                         

Granholmen: 
Gallring av träd och buskar på allmänningen utanför Lütz.  
Vass- och slyröjning längs spången till Alholmen samt av träd och sly vid spångens 
början på Granholmssidan.                        
Rotvälta efter en gran utanför Andersen/Graf togs bort                                                      
Nedtagning av urkopplad telefonledning på Granholmsstigen mot spången.      
Bärgning av den trasiga bryggbommen och dess flytkropp.   

Lissbovik: 
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Eldning av bräder, plank, grenar och ris vid hamnplanen samt avstädning av 
hamnområdet och iläggningsrampen. 
Omplacering av 64 nummerbrickor vid båtförtöjningsplatserna.   
Montering av 6 nya ”glidpuckar” den under stora spången.   
Byte av skruv m.m. på de 16 lyktstolparna.   
Byte av 3 räddningsstegar + nya ”clips” i 4 stegar.  
Förankringsåtgärder av skvalpskott vid de båda bryggmellanrummen vid den långa 
betongpontonen. Byte/komplettering av skruvar i samtliga Alu-lock på 
pontonbryggorna.  
Hjärtstartare och helikopterlandningsplatser 

Styrelsen har planerat för ett inköp av två hjärtstartare med sjukvårdslådor, en till 
respektive ö. 
En utbildning och instruktion kring dessa planeras också in. Det har dock visat sig 
att det av kostnadsskäl funnits anledning att noga välja vad och av vem man köper 
in dessa apparater. 
Av det skälet kom styrelsen inte i mål med detta förrän sent hösten 2017 varför 
inköpen m.m. budgeteras för ett genomförande under våren 2018. 

På samma sätt förhåller det sig med anordnandet av landningsplatser för räddnings-
helikoptern. Hur många, var och vilka förberedelser som krävs har varit föremål fen 
en ingående analys och diskussion i styrelsen. Planerna är att vi kan gå i mål med 
detta under 2018. 

Lissboviks Vägsamfällighet (GA:2) 

Utöver det planmässiga underhållet av vägavsnittet mellan Adelsö Ringväg och 
hamnen i Lissbovik har någon verksamhet inom GA 2 inte förekommit under året. 

Föreningens visions- & strategidokument 
  

Det vid årsstämman 2014 antagna programdokumentet beskriver en utveckling mot 
önskvärda tillstånd på våra öar samt konkreta aktiviteter. Genom de aktiviteter 
som ägt rum under senare år vid och mellan föreningens arbetsdagar har delar av 
visionsdokumentets ambitioner kunnat uppnås.  

Midsommarfirande 

Firandet, som denna gång återigen var förlagt till Alholmstorget, var som vanligt 
mycket välbesökt och uppskattat, bortåt 100-talet personer deltog.  Utöver en 
trivsam samvaro ägnade man sig åt de traditionella aktiviteterna dans kring 
majstången, lotteri, fiskdamm och dragkamp. Styrelsen vill rikta ett särskilt tack 
till de som ansvarade för arrangemanget. 

Föreningens ekonomi 

Årets bokslut visar att verksamhetens kostnader kunnat genomföras väl inom 
fastställda budgetramar och med ett visst överskott och dessutom inkluderade en 
utökning av föreningens reparationsfond med motsvarande summan av de intäkter 
som föreningen erhåller genom uthyrning av de extra båtförtöjningsplatserna i 
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Lissbovik. Föreningens likviditet är god. I övrigt hänvisas i denna del till 
möteshandlingarna inför årsstämman 2018. 

Slutord 

Styrelsen tackar för förtroendet att få ha utgjort föreningens ledning under 2018.  

Stockholm i februari 2018  

Petter Lundquist Ulric Andersen Lars Andrén  

Henrik Künneke Matti Sällberg   

Carina Nilsson-Graf Peter Lundholm
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