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Tofta Holmars samfällighetsförening 

Mötesprotokoll Tofta Holmars samfällighetsförening GA:1 (Tofta Holmar 
och Lissbovik) och GA:2s (vägföreningen) ordinarie årsstämma 28 april 
2019. 

1) Stämman öppnades genom att ordförande Petter Lundquist och kassör Ulric Ander-
sen hälsade välkommen. 

2) Till ordförande för stämman valdes Thomas Mann. 

3) Till val av sekreterare för stämman valdes Lars Andrén. 

4) Till justerare av protokoll tillika rösträknare valdes Lars Romin och Jessica Dahlin. 

5) Fastställande av röstlängd för GA:1 och GA:2.  
 
Röstlängden presenterades för stämman och 36 medlemmar representerandes 25 
fastigheter noterades som närvarande. 

6) Frågan om stämmans behörighet. 
 
Kallelse och dagordning skickades ut andra veckan i mars och möteshandlingar skic-
kades ut första veckan i april. Stämman konstaterade att stämmomötet var behö-
rigt utlyst. 

7) Fastställande av dag- och arbetsordning för stämman. 
 
Stämman fastställde föreliggande dag- och arbetsordning utan ändringar. 

8) Styrelsens verksamhetsberättelse och ekonomiska berättelse för 2019 avseende  
GA:1 och GA:2.  
 
Ordförande för samfälligheten Petter Lundquist konstaterade inledningsvis att verk-
samhetsberättelsen som skickats ut innan stämman omfattar de viktigaste händel-
serna under 2018. Ordföranden berättade sedan att verksamheten i föreningen un-
der 2018 bedrivits enligt plan och omfattat utvidgning av parkeringsytan i Lissbovik 
samt inköp av två hjärtstartare. Med hänsyn taget till styrelsens mandat att ta i an-
språk bankmedel för investeringen i utökad P-plats och hjärtstartare, innebar verk-
samheten att årets budget i övrigt kunnat följas. Uthyrningen av båtplatser har un-
der året inneburit intäkter på 20. 000 kronor vilka tillförs reparationsfonden för 
bryggorna som numera uppgår till drygt 89.000:-. I övrigt hänvisas till avlämnad  
resultat- och balansräkning för 2018.                                                
 
Tre arbetsdagar har genomförts med god uppslutning från medlemmarna. Bryggan-
läggningen i Lissbovik har klarat vintern utan större påfrestningar, en spång till yt-
tersta sidobryggan har däremot förstörts. Problemet med trasiga Y-bommar på 



Granholmsbryggan har förvärrats och bommarna har visat sig vara för tunga för 
bryggan. Bäverskadorna på träd har ökat och särskilt under vintern har vissa fastig-
heter varit extra drabbade.  

Stämman framhöll att det är viktigt att båttrailers är märkta med fastighetsnamn så 
att trailerägaren kan kontaktas samt att trailers ska ställas så tätt som möjligt i 
södra delen av parkeringen, för att skapa maximal parkeringsyta för bilar. Angående 
de trasiga Y-bommarna på Granholmen gav stämman styrelsen i uppdrag att under 
året ta fram en lämplig lösning på problemet och för detta kan styrelsen använda 
en summa av max 50 000 kronor ur reparationsfonden för bryggorna. Stämman 
uppmanade också till skyddsjakt på bäver och styrelsen informerade att den sökt 
tillstånd för jakt. Om problemen kvarstår kommer jakt genomföras, förutsatt att 
jakttillstånd beviljas.   

9) Revisorernas berättelse för 2018 avseende GA:1 och GA:2. 
 
Revisorerna Björn Blomkvist och Fredrik Kellström konstaterade att det fanns en 
avvikelse för räkenskaperna under 2018 jämfört med föregående stämmobeslut. 
Detta genom att styrelsen har fattat beslut om att hela kostnaden för utvidgningen 
av parkeringsytan och inköpet av de två  hjärtstartarna ska tas in i 2018 resultat-
räkning. Enligt stämmobeslutet 2018 skulle kostnaden delas mellan åren 2018-19. 
Revisorerna ansåg att avvikelsen var av smärre karaktär och ekonomiskt försvarbar. 
Revisorerna konstaterade sedan att föreningens räkenskaper hanterats med god 
ordning och utan anledning till anmärkningar. Revisorerna föreslog att stämman 
skulle fastställa resultat- och balansräkning för 2018 för GA 1 respektive GA 2 och 
att verksamhetens resultat balanseras i ny räkning och att styrelsen beviljas an-
svarsfrihet föreningens verksamhet och förvaltning för 2018. 

10) Beviljande av ansvarsfrihet för styrelsen avseende verksamheten inom GA:1 och  
GA:2.  
 
Stämman beviljade styrelsen ansvarsfrihet. 

11) Styrelsens förslag avseende verksamhet, budget m.m 2019 för GA:1 och GA:2. 
 
Ordförande inledde med att berätta nio motioner inkommit och att styrelsens för-
slag till beslut kring dessa framgår av utskickade möteshandlingar. Stämman be-
handlade sedan dessa motioner enligt följande:  
 
- Kontroll av vattenkvalité i Alholmsbrunnen. Styrelsen berättade att den provdruc-
kit vattnet och att det smakade så illa att det är otjänligt som dricksvatten. Där-
med finns enligt styrelsen ingen anledning att köpa in provtagning. Stämman önska-
de ingen ytterligare provtagning. 
 
- Frågan om att borra en ny brunn på Alholmen bör prövas. Styrelsen ansåg att 
kostnaden för att anlägga en ny brunn inte är försvarbar. Styrelsen pekade på möj-
ligheten att medlemmar själva filtrerar sjövatten som ett alternativ till brunnsvat-
ten. Stämman beslutade att frågan om ny brunn på Alholmen inte ska utredas ytter-
ligare.  
 
-  Att hålla årsmöte i stan eller via Skype istället för på Adelsö. Styrelsen framhöll 
att den bör ha mandat att avgöra från gång till gång vilken lokal som är lämpligast 



för årsmöte. Styrelsen avråder från att ha stämma via internet då detta är teknisk 
komplicerat och inte uppfyller kraven på säkerhet som gäller vid omröstning. 
Stämman bekräftade att styrelsen avgör frågan om lokal men framhöll att stämma 
på Adelsö är att föredra framför andra alternativ.  
 
- Hemsidan bör innehålla aktualiteter och uppdateringar. Styrelsen delar denna 
uppfattning och berättade att Lars Andrén utsetts som ny ansvarig för hemsidan och 
att uppdateringar sker sedan i höstas med inriktning mot kort och aktuell informa-
tion på startsidan.  
 
- Hopptorn bör anläggas på Alholmen. Styrelsen ansåg att motionen bör avslås med 
hänvisning säkerhetsrisker med ett hopptorn samt att underhållet kommer att bli 
omfattande. Stämman beslöt att hopptorn inte ska byggas på Alholmen. 
 
- Möjlighet till cykelförvaring i Lissbovik med cykelställ och förvaring under tak. 
Styrelsen har redan köpt ett cykelställ. Något cykelskjul anser styrelsen inte är pri-
oriterat i förhållande till andra behov av underhåll i Lissbovik. Stämman delade sty-
relsens uppfattning att cykelsskjul inte ska anläggas men uppmanade styrelsen att 
låta gjuta fast cykelstället.  
 
-Båtmotorkärra för trasport av utombordare bör köpas in. Styrelsen bifaller motio-
nen och en kärra är redan inhandlad och förvaras i motorförrådet.  
 
-Avskjutning av bäver och rådjur på ön. Styrelsen delar uppfattningen att skydds-
jakt bör bedrivas. Så som tidigare hade informerats på stämman har styrelsen an-
sökt om tillstånd för skyddsjakt. 
 
- Uppförande av en boulebana och grillplats på Alholmstorget. Styrelsen och stäm-
man biföll motionen och pekade på att detta är en lämplig aktivitet på kommande 
arbetsdagar.  
 
I övrigt hänvisade styrelsen till, vilket berördes inledningsvis, att en lösning ska tas 
fram under 2019 för förtöjning vid bryggan på Granholmen.  
 
Kassör Ulric Andersen presenterade sedan en budget i balans avseende GA 1 och GA 
2 för 2019, en budget som inte innehåller några större kostnadskrävande projekt 
och där kostnaderna för årets mera rutinmässiga verksamheter inryms i föreningens 
intäkter för 2019. Föreningens reparationsfond förväntas förstärkas med ytterligare 
30 000:- under året. 
 
Styrelsen föreslog sedan för stämman oförändrad medlemsavgift under 2019 med 
3500 kronor för GA:1 minus eventuellt avdrag för arbetsdagar samt 191 kronor för 
GA:2. Stämman beslutade om oförändrad avgift 2019. 
 

12) Fastställande av styrelseledamöter och ersättare   

Anders Sjögren sammankallande i valberedningen presenterade förslag till styrelse 
och ersättare. 

Ordinarie styrelseledamöter: 

Petter Lundquist (1 år kvar i styrelsen) 
Ulric Andersen (1 år kvar i styrelsen)  



Peter Lundholm 2 år, omval 
Lars Andrén 2 år, omval  
Matti Sällberg  år, omval 

Ersättare i styrelsen 
Henrik Künnecke 1 år, omval  
Gabriella Hosszu 1 år, nyval  

Revisorer 
Ordinarie: 
Björn Blomkvist, 1 år, omval 
Fredrik Kellström, 1 år, omval 
Ersättare  
Jonas Hermansen 1 år , omval 
 
Valberedning 
Inger Andersen, 1 år, nyval, sammankallande  
Fredrik Hedley, omval 

Stämman beslutade om styrelseledamöter, ersättare, revisorer och valberedning 
enligt förslaget. 

13) Information från styrelsen och eventuellt övriga frågor att hänskjuta till styrelsen. 

Ordförande Petter Lundquist rapporterade om stora problem med att programmera 
in medlemmarnas mobilnummer i vägbommens telefonkort. För att få en rationell 
och enklare hantering föreslår styrelsen att systemet med att endast inprogramme-
rade mobilnummer kan ringa bommen, avskaffas. Istället föreslår styrelsen att 
bommen ska kunna öppnas via ett mobilnummer oberoende av vilken mobil som 
ringer. Bommens mobilnummer ska däremot bytas ungefärligen med ett års mellan-
rum och medlemmarnas informeras om det nya numret via mejl. Det nya numret 
ska också framgå på hemsidans inloggningsskyddade del. Stämman beslutade att 
bommen kan hanteras så som styrelsen föreslår men önskar att bytet sker om möj-
ligt samma datum varje år. 

Stämman väckte frågan om en dränkbar till högtryckstvätt kan köpas in av före-
ningen för avspolning av båtar i Lissbovik. Stämman gav styrelsen i uppdrag att be-
handla frågan om en pump. I hanteringen ska miljöfrågan beaktas. 
 
Styrelsen informerade om frågan att på sikt eventuellt installera laddstolpar till el-
bilar till parkeringen i Lissbovik? Styrelsen uppgav för stämman att de under året 
ska skaffa sig kunskap om förutsättningar och kostnader för installation av laddstol-
par. Styrelsen återkommer till frågan vid nästa stämma. 

14) Dag när stämmoprotokollet ska finnas tillgängligt. 
 
Styrelsen informerade om att stämmoprotokollet ska skickas ut senast den 20 maj. 

15) Stämmans avslutande  
 
Stämmans ordförande Thomas Mann tackade stämmodeltagarna för närvaron och 
styrelsen för ett gott arbete under 2018 och avslutade därefter stämman. 
 



 
Thomas Mann      Lars Andrén 

mötesordförande  mötessekreterare 

Lars Romin   Jessica Dahlin 

protokollsjusterare  protokollsjusterare  

  

 


