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Årsstämma 2021 

 
Enligt stadgarna är årsstämman planerad till den 13 juni men på grund av 

pandemin så kommer årsstämman att flyttas till ett annat datum. 

Styrelsen har beslutat att följa Folkhälsomyndighetens rekommendation om att ”…föreningar bör om 
möjligt skjuta upp årsmöten och liknande, om mötet kräver att deltagarna träffas på samma plats.” 
Årsstämman genomförs snarast med hänsyn till förutsättningarna i pandemilagstiftningen. Ny kallelse 
kommer att skickas ut med stadgeenlig framförhållning och formalia. 

 

Handlingar 
I detta brev finner du samtliga handlingar till mötet. 

Sommarens aktiviteter 
På grund av pandemin så blir det inget midsommarfirande i år.  

Hemsidan 
Information om vad som händer i området finns på föreningens hemsida www.fagerholm.nu. Där finns 
även nyhetsbrev som summerar den senaste tidens aktiviteter och planer för den närmaste framtiden. 
Medlemmar som registrerat sin mailadress hos styrelsen får automatiskt mail när det finns nytt innehåll 
på hemsidan. 

Har du frågor till styrelsen eller information som fler bör känna till skickar du den till styrelsen så lägger vi 
ut den: fv-styrelse@live.se  

Hälsningar Styrelsen 
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Dagordning  
l.  Mötet öppnas  

2.  Mötespresidium 
a) Val av ordförande för årsmötet 

  b) Val av sekreterare för årsmötet  

 c) Val av 2 justeringspersoner, tillika rösträknare  

3.  Mötets behöriga utlysande  

4.  Godkännande av dagordningen  

5.  Fastställande av röstlängd 

6.  Styrelsens verksamhetsberättelse 

7.  Årsbokslut   

8.  Fastställande av resultat- och balansräkning samt vinstdisposition  

9.  Revisionsberättelse  

10. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen  

11. Framställningar från styrelsen och motioner från medlemmarna 

12.  Arvode och reseersättning till styrelse och revisorer 

13.  Styrelsens förslag till verksamhetsbudget  

14.  Fastställande av debiteringslängd 

15.  Val av styrelseledamöter, styrelseordförande, suppleanter och revisorer 

15.  Fråga om val av valberedning  

16. Övriga frågor 

17.  Meddelande av plats där stämmoprotokollet hålles tillgängligt.  

18.  Mötets avslutning  
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6 Verksamhetsberättelse 2020–2021 
Styrelsen för Fagerholms vägförening avger härmed verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 1 maj 
2020 - 30 april 2021. 

Styrelsen har sedan årsmötet haft 8 protokollförda styrelsemöten. Nya styrelseledamöter har genomfört 
REVs grundkurs om enskilda vägar. 

 

6.1 Vägföreningen 
Fagerholms vägförening bildades 1948-02-23. Föreningen ombildades 2001-09-18 enligt lagen om 
förvaltning av samfälligheter. Föreningens firma är Fagerholms vägförening med organisations nr 717905–
3603. Föreningens nuvarande stadgar är från 2001-09-18, registrerades 2002-02-13.  
 
Ändamål  
Fagerholms vägförening äger mark, sjöar, badplatser och vägar i området. Föreningens huvuduppgift är 
att se till att områdets vägar är i bra skick. Föreningen har ett underhållsansvar för allmänna 
grönområden, sjöar och badplatser.  

Vägföreningens fastigheter  
I vägföreningens ägor ingår fastigheterna Brunn 1:8, Brunn 1:230, Nabben 1:2 samt Bergvik 10:1, med en 
total areal av 37,8 ha och till ett taxeringsvärde understigande 1 000 kronor per fastighet. Lantmäteriet 
inspekterade föreningens ägor och kom med hjälp av sin förenklade  schablonmetod fram till ett värde på 
11.134.943 kronor (Värderingsutredning, AS 1890 daterad mars 2020). 

I tillägg upplåtes enligt anläggningsbeslutet 2001-09-18 utrymme på delar av fastigheterna Brunn 1:1, 
1:12, 1:16, 1:17 samt 2:1.  

Medlemmar  
Antalet medlemsfastigheter uppgår till 167. Fastigheternas fördelning sker enligt andelstal. 
Permanentboende 4 andelar, fritidsboende 3 andelar och obebyggd fastighet 1 andel. Föreningens 
vägkostnader fördelas enligt dessa andelar. 
 

6.2 Verksamhetsåret, vägunderhåll  
Arbetet med föreningens vägar kan delas in i tre huvudområden - sommarunderhåll, vinterunderhåll och 
vägförbättringar. 
 
Sommarunderhåll: Består av sandsopning, lagning av potthål, kantklippning och rensning av vägtrummor.  

Vinterunderhåll: Plogning, sandning samt påfyllning av sandlådor.  

 

6.3 Vägförbättringar:  
Under verksamhetsåret har grusning och justering av Svärtgärdsvägen genomförts. 

En upphandling för beläggning av Fiskmyrevägen ca 250 m, samt en bit på ca 30 meter på Uddvägen  med 
sk JIM en typ av oljegrus. Arbetet utförs av Peab preliminärt i september. Särskilt statsbidrag för arbetet 
är sökt och beviljat. Vi kommer även utföra förbättringar med diken där det är nödvändigt. 

 

6.4 Kommunikation och medlemsinformation  
Kallelse och handlingar till årsmötet samt avi för medlemsavgift skickas per post enligt stadgarna.  
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Styrelsen stängde ner föreningens Facebook-sida baserat på erfarenheterna från tidigare verksamhetsår. 
Dialog med medlemmar har skett via mail. Styrelsen har informerat medlemmarna löpande under året via 
föreningens hemsida och publicerat även tre nyhetsbrev. Föreningens hemsida har också fått en lättare 
ansiktslyftning och anpassats till mobiltelefoner. 

Medlemmarna har uppmuntrats att meddela styrelsen sina mailadresser för snabbare och mer effektiv 
kommunikation. Under hösten skickade styrelsen en enkät via mail och redogjorde sedan för utfallet av 
enkäten i nyhetsbrevet som publicerades i december. Styrelsen har även publicerat en mall för motioner i 
syfte att förenkla och förbättra beslutsprocessen under årsmötet. 

6.5 Vård av grönområden, aktivitets- och städdagar  
Föreningen organiserade en städning av Fiskmyrans badstrand under oktober då flera medlemmar hjälpte 
till med gallring och uppstädning av stranden. Den utslitna badhytten blev också ersatt med en ny. Även 
badstranden vid båtklubben gallrades av engagerade medlemmar under hösten och fick ny sand. 

Arbetet som Vattenfall genomfört med att återställa diken efter kabelarbeten resulterade i en invasion av 
parkslide, och styrelsen har under hösten bekämpat denna på flera fronter inom området.  

Styrelsen har under året haft ambitionen att aktivera det engagemang för vård av grönområden som 
många medlemmar uttryckte i sina svar på årets medlemsenkät. Detta har skett genom sammankallade 
till självorganiserat arbete i ett antal mindre grupper inom området.  

Simskolan  
Simskolan 2020 var som vanligt välbesökt och uppskattad, denna sommar genomförde av simläraren Aila 
Lannestedt med assistenter Ludvig, Tone, Emma och Erik. Simskolan är ett privat initiativ med långa 
traditioner av och för boende på Fagerholm, som föreningen enligt beslut på årsstämman stödjer 
administrativt och ekonomisk. Simlärarna är ansvarige för ett tryggt genomförande medan deltagarnas 
föräldrar är ytterst ansvariga för barnens säkerhet.  

På grund av rådande pandemi med Covid-19 anpassades verksamheten enligt rekommendationer från 
Folkhälsomyndigheten. 

Midsommarfirande  
Midsommarfirandet 2020 ställdes in på grund av Covid-19.   

6.6 Uppdrag från föregående årsmöte 2020. 
Styrelsen fick på årsstämman 2020 i uppgift att ytterligare bereda frågan om ersättning till de övriga 
delägarna i samfälligheten vid avstyckning av fastighet och publicerade under hösten resultatet på 
föreningens hemsida, samt erbjöd medlemmarna att kommentera och ge synpunkter för eventuell 
revision av förslaget. Inga synpunkter på förslaget har inkommit från medlemmarna. 

6.7 Onormalt Slitage på Fagerholms vägar  
Om en fastighet tillfälligt (t.ex vid husbygge, renovering) eller genom ihållande näringsverksamhet 
belastar våra vägar i större omfattning än vad som är naturligt för fritids- eller permanentboende, är 
fastighetens ägare enligt Anläggningslagen skyldig att till Samfälligheten betala en skälig ersättning för de 
kostnader som uppkommer till följd av den ökande användningen. Det gäller såväl slitage som eventuella 
skador. Informationen om slitageavgifter finns även på vår hemsida. Tunga transporter ska anmälas till 
styrelsen via mail i förväg. Vi vill också be alla att påminna hantverkare och andra externa att 
hastighetsbegränsningen är 30 inom hela området. 
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För kommande verksamhetsår – se avsnitt 11.1.2. 

6.8 Grönområden 
Under året har arbetet med att genomföra föreningens skogsvårdsplan fortsatt. Hittills är åtgärder enligt 
planen genomförda på områdena 1a, 1b, 3, 5 (östra delen) och 11. Område 6 är åtgärdad vid Fiskmyras 
badplats samt på båda sidor om Svärtgärdsvägen. Föreningen har även tagit ner träd som står närmare än 
två meter från vägbanan under våren. 

För kommande verksamhetsår – se avsnitt 11.1.3. 

 

6.9 Fiskmyran och dämmet  
Vattennivån har under en längre tid varit lägre än normalt i Fiskmyran och en av de möjliga orsakerna till 
detta kan vara läckage genom dämmet vid Fagerholmsvägen. Under december gjordes en första 
undersökning av dämmets skick och möjliga sätt att åtgärda läckaget. Styrelsen har planerat åtgärder för 
att täta läckorna under perioden maj-juni. Tillstånd för vattenverksamheten är sökt och beviljat. 

Fiskmyran har även visat tecken på bristande vattenkvalité under hösten. Eftersom vi som 
samfällighetsförening ansvarar för att sjöarna och grönområden i området sköts på ett ansvarsfullt sätt så 
har styrelsen startat en dialog med Värmdö kommun avseende kontroll av de fastigheter som har avlopp 
som gränsar till Fiskmyran. Kommunen har gjort en genomgång av samtliga fastigheter i området som 
ligger i anslutning till Fiskmyran. Under försommaren kommer vattenprover att tas. 

 

7 Årsbokslut 
Se bilaga 1 -  Årsredovisning 

 Förvaltningsberättelse 

 Resultaträkning 

 Balansräkning 

 Noter 

 

9 Revisionsberättelse 
Revisionsberättelsen presenteras under årsstämman. 
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11 Framställningar från styrelsen och motioner från 

medlemmarna 
11.1 Framställningar från styrelsen 

11.1.1 Förslag till ändringar i föreningens stadgar 
Styrelsen söker stämmans bifall för följande ändringar i föreningens stadgar 

§14  Kallelse till stämman, första och fjärde stycket 
Idag: 
Styrelsen kallar till föreningsstämma. Det ska ske genom postförsändelse till respektive fastighetsägare.  
Styrelsen ska även se till att andra meddelanden än kallelser kommer till medlemmarnas kännedom 
genom anslag på sedvanliga anslagstavlor inom området. 
 
Styrelsens förslag till ny text 
Styrelsen kallar till föreningsstämma. Det ska ske genom elektronisk försändelse till respektive 
fastighetsägare.  
Styrelsen ska även se till att andra meddelanden än kallelser kommer till medlemmarnas kännedom 
genom anslag på föreningens hemsida. 

 

Motivering 
Lagen kräver att stadgarna ska innehålla uppgifter om "det sätt på vilket kallelse till föreningsstämma ska 
ske och hur andra meddelanden ska komma till medlemmarnas kännedom ...”  Den ställer med andra ord 
inga krav på hur kallelse skall ske. Att vår – och säker de allra flesta föreningar har krav i stadgarna på att 
kallelse skall ske postledes kommer säkert av att det traditionellt har varit det säkraste och mest effektiva 
sättet att säkerställa att kallelsen når adressaten. I det moderna samhället har elektronisk försändelse 
tagit över den positionen. Elektronisk försändelse är dessutom billigare, snabbare, enklare att 
administrera och skapar förutsättningar för mer frekvent och bredare dialog med medlemmarna. 
Styrelsen utgår i från att alla medlemmar kan nås genom elektronisk försändelse innan kallelsen till 
årsstämma 2022 skall skickas. 

 

 §17 Disposition av avkastning 
Idag: 
I det fall stämman beslutar om att fördela överskott som uppkommit ska fördelning ske efter 
medlemmarnas andelar i samfälligheten. 
 
Styrelsens förslag till ny text: 
I det fall stämman beslutar om att fördela överskott som uppkommit ska fördelning ske med lika delar till 
respektive fastigheter. 
 

Motivering 
Styrelsen har utgått från principen om att vi alla äger lika i diskussionerna om ersättning till de övriga 
delägarna vid avstyckning av fastigheter. Då ger det bäst symmetri att utgå från att alla också äger lika när 
det gäller eventuellt överskott. 
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§ 18 Om eventuell överlåtelse av fast egendom  

 
Styrelsen föreslår ingen ändring 
 

Motivering 
I stadgarnas §18 står bland annat att i fråga om omröstning mm gäller 51§ i lagen om 
förvaltning av samfälligheter. Lagens 51§ slår fast att för beslut att överlåta fast egendom fordras minst 
två tredjedelar av de avgivna rösterna på stämma, om ej annat föreskrivs i stadgarna. Det är alltså inget i 
lagen till hinder för att föreningen i stadgarna kan föreskriva strängare regler. 
 

På stämman 2020 kom det fram synpunkter om huruvida två tredjedelar skapar tillräckligt "skydd" för de 
som vill bevara det bestående. Styrelsen har kommit till att dagens regel är tillräcklig. 

11.1.2 Regelverk för slitageavgifter 
Styrelsen söker stämmans bifall att under kommande verksamhetsår 

 Tillämpa förenklad version av REVs standardavtal (se bilaga 2) baserat på paragraf 48a i 
Anläggningslagen. 

 I tillämpningen av avtalet baserat faktureringen av slitageavgift på en beräkningsmall baserat på 
ton-meter-metoden som rekommenderas av både REV och Trafikverket: 

𝑆𝑙𝑖𝑡𝑎𝑔𝑒𝑒𝑟𝑠ä𝑡𝑡𝑛𝑖𝑛𝑔 = Å𝑟𝑙𝑖𝑔 𝑣ä𝑔𝑘𝑜𝑠𝑡𝑛𝑎𝑑 𝑓𝑏 
𝐵𝑒𝑙𝑎𝑠𝑡𝑛𝑖𝑛𝑔 𝑎𝑣 𝑠𝑙𝑖𝑡𝑎𝑔𝑒 (𝑡𝑜𝑛)

Å𝑟𝑙𝑖𝑔 𝑏𝑒𝑙𝑎𝑠𝑡𝑛𝑖𝑛𝑔 𝑓𝑏 (𝑡𝑜𝑛)
 

Den årliga vägkostnaden för fastboende (fb) är den del av medlemsavgiften som finansierar 
beläggningsarbeten och vägförbättringar (1379 kr). Den årliga belastningen för fastboende (fb) är 
Trafikverkets schablon 2100 ton. För en transport med totalvikten 25 ton innebär detta en 
slitageersättning på 33 kr per transport (t/r). Föreningen avser fakturera för slitageersättning då antalet 
transport är större än tre. I tillägg är fastighetsägaren skyldig ersätta föreningen för eventuella skador på 
vägen. 

Syftet med dessa åtgärder är att skapa tydlighet och transparens i hanteringen av kostnader för onormalt 
slitage och vägskador, enligt principen att medlemmarna tar ansvar för effekterna av sin användning av 
vår gemensamma väg (gemensamhetsanläggningen). 

11.1.3 Upphandling av skötsel av grönområden 
Det finns enligt svaren på medlemsenkäten 2020 ett stort intresse bland föreningens medlemmar för de 
gemensamma grönytorna, men tyvärr har det varit svårt att omsätta detta i praktiskt arbete med 
skötseln.   

Styrelsen vill gärna höra årsmötets idéer hur det kan bli lättare för medlemmar att gå från ord till handling 
och aktivt bidra till skötseln av föreningens grönytor.  

Styrelsen vill också påminna om att föreningens ekonomi förutsätter ett aktivt engagemang från 
medlemmarna i skötseln av våra grönytor.  
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Under verksamhetsår 2021-2022 avser styrelsen att följa upp hur medlemmarnas frivilliga arbete med 
skötseln fungerar och om det är nödvändigt handla upp tjänsten från företag samt anpassa budget och 
medlemsavgifter för att täcka denna kostnad med start verksamhetsåret 2022-2023. 

11.2 Motion gällande justering av farthinder på området 

Yrkande / förslag till beslut 
Trafikgruppen yrkar för justering av fyra stycken farthinder. 

Föreslagna åtgärder: 

Gupp Fagerholmsvägen: 

G1: Fagerholmsvägen 1, byggs om till ett korrekt farthinder  

G2: Fagerholmsvägen 4, byggs om till ett korrekt farthinder  

G3, Fagerholmsvägen 6, byggs om till ett korrekt farthinder 

G4, Fagerholmsvägen 8, byggs om till ett korrekt farthinder 

Bakgrund 
För ett par år sedan byggdes ett antal farthinder på området. Ett flertal av dessa är konstruerade för 
hastigheter under 6 km/h. Dessa är avsedda för parkeringsgarage och liknande och får felaktig effekt på 
en 30-väg. Korrekta hinder är, enligt exempelvis REV, 3 meter långa hinder med en maxhöjd om 10cm. För 
att se över trafiksäkerheten på området tillsattes en arbetsgrupp. 

Förutsättningar 
Vi har gått igenom alla hinder och tagit fram en åtgärdsplan. Vi har inte lyckats få fram tidigare 
beställningsunderlag.  

Kostnad för att justera hindren är 6,250 kronor per gupp plus inställelseavgift på 3,000.  

Priset för föreslagna åtgärder är 28,000kr. Med moms är totalpriset 35,000kr.   

Prisuppgifterna är enligt offert från PEAB. 

Vi har även frågat efter pris hos STS Asfalt, men de var betydligt dyrare. 

Förväntade effekter av att årsmötet bifaller motionen 
Enligt utredningar gjord av exempelvis REV, Luleås tekniska universitets avdelning för infrastruktur samt 
företaget Trivector, bidrar de vassa hindren till mer ojämn körning vilket påverkar miljön och 
trafiksäkerheten negativt.  

Med korrekta farthinder bedömer vi att hastigheterna kommer att respekteras bättre och att vi får en 
jämnare trafikrytm och bättre trafiksäkerhet.  

Ekonomiska konsekvenser (kostnader eller besparingar) av motionen 

(engångskostnader och återkommande) 
Engångskostnaden beräknas bli 28,000 kronor + moms. 

Finansiering av de ekonomiska konsekvenserna (om kostnader)  
Kostnaden bedöms kunna finansieras av avsatta budgetmedel för vägunderhåll 
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Kontaktuppgifter till motionären 
Namn: Tomas Werelius/ Trafikgruppen 

Fastighetsbeteckning: Brunn 1:218, Brunn 1:224 

Adress: Fagerholmsvägen 12 

E-post: tomas@werelius.eu 

Telefon: 0733-004077 

Medverkande i trafikgruppen har varit: 

 Christina Guggenberger 
 Tomas Werelius  
 Birgitta Bolleman 
 Mikael Zander 

Styrelsens behandling av motionen:  
Styrelsen lämnar ingen rekommendation till beslut för motionen.  

Styrelsen kompletterar motionen med ytterligare ett beslutsalternativ, som innebär att åtgärda samtliga 
åtta spetsiga gupp med samma syfte och med samma utformning som motionen föreslår för de fyra 
första, till en total kostnad för alla åtta gupp på sammanlagt 66.250 kr inkl moms. 

11.3 Motion gällande väggupp 

Yrkande / förslag till beslut  
Skapa en möjlighet för cyklister att passera vägguppen utan farliga risker. Detta kan göras genom att: ta 
bort en del av vägguppen i mitten, så att cyklister kan passera riskfritt. Det finns några väggupp (nummer 
9 och 10) som placerats i slutet av en brant backe. Dessa orsakar inte bara frustration utan skapar även, 
vilket är ännu viktigare, en fara för cyklister.  

Bakgrund  
Väggupp är placerade för att sänka hastigheten till 30 km/tim för bilar, lastbilar osv. På det sätt som de 
utformats nu ”blockerar” de även cyklister; de måste bromsa och passera i mycket låg hastighet (max 5-10 
km). Om bromsarna av en eller annan anledning inte fungerar finns det risk för allvarliga skador. 
Dessutom, många av guppen kan man inte köra över i 30 km/tim ens med bil.  

Förutsättningar  
Trafiksäkerhet för alla.  

Förväntade effekter av att årsmötet bifaller motionen  
Förbättrad trafiksäkerhet för alla.  

Kontaktuppgifter till motionären  
Namn: Arie Luiten & Jenny Närjänen  

Fastighetsbeteckning: Brunn 1:561  

Adress: Uddvägen 7, 134 63 Ingarö  

E-post: arie.luiten@nl-eyes.nl, enelle@wellbalancedhouse.com  

Telefon: 070940820 
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Styrelsens behandling av motionen:  
Styrelsen rekommenderar avslag då åtgärd av farthinder enligt förslag i motion från trafikgruppen 
eliminerar behovet av specifik åtgärd för cyklande trafikanter 

11.4 Motion gällande ändring till enskild väg utan statsbidrag 

Yrkande / förslag till beslut  
Jag vill att årsmötet ska diskutera för och nackdelar med att ha enskild väg.  

Bakgrund 
Då det troligen kommer att byggas vid Vidsjön och håller på att byggas i Brunn kommer vi på Fagerholm 
ha de närmaste stränderna, simskolan, midsommarfirandet mm (aktiviteter som vi anordnar på området). 
Vi kommer då att få ökad trafik av fordon som inte tillhör området, bilar som vill parkera i samband med 
friluftsliv, bad mm. Då vi redan har mycket trafik och har en enfilig väg med mötesplatser tror jag att det 
kommer att bli för mycket för vår väg samt det lugna och stilla liv vi har på området kommer att ändras. 

Förutsättningar 
Det är upp till varje förening att söka statligt stöd, även att avstå ansökan.  

Förväntade effekter av att årsmötet bifaller motionen 
Att vår väg endast belastas av fordon anknutna till fastigheterna på området. 

Att vi boende blir mer ansvarstagande gällande vår väg och dess skötsel. Lär oss att använda 
mötesplatser, ta hänsyn till gående mm. 

Minska fordonstrafiken 

Förebygga ökad trafik med tanke på exploateringen av Ingarö, t ex Vidsjön 

(400 bostäder) 

Konsekvenser (kostnader eller besparingar) av motionen (engångskostnader och 

återkommande) 
Det statliga bidraget uteblir och föreningen går miste om statsbidraget.  

Jag har även kontaktat tennisklubb, båtklubb, Lagårns vänner samt en entreprenör på området för att 
informera och fråga om deras inställning till att betala in en summa beräknad på besök från utomstående 
till deras aktiviteter. Föreningarna har inte haft sina årsmöten än med har i princip inget emot att betala 
en summa för nyttjandet av vägen. 

Finansiering av de ekonomiska konsekvenserna (om kostnader)  
Då det statliga bidraget utgår med (enl budget 2020-2021) 28 000 sek är mitt förslag att denna summa 
delas lika mellan samtliga fastighetsägare på området (164 st), det blir ca 171 sek per fastighet. (De som 
är åretruntboende betalar redan mer i årsavgifter och bidrar därför med högre belopp för vardagligt 
underhåll idag.) 

Kontaktuppgifter till motionären 
Namn Birgitta Bolleman 

Fastighetsbeteckning 1:275 

Adress Fiskmyrevägen 6 
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E-post birgitta.bolleman@gmail.com 

Telefon 0707483818 

Styrelsens behandling av motionen:  
Styrelsen önskar bereda motionen och få i uppdrag att till nästa årsmöte lägga fram ett komplett underlag 
med alla kostnader samt för och nackdelar tydligt redovisade. 

11.5 Motion gällande förbättring av stig till Johannesdal 
Stigen har flera riktigt dåliga partier som gör det mycket svårframkomligt att gå/motionera och 
promenera på skogsstigen.  

Yrkande / förslag till beslut  
Att årsmötet beviljar anläggning av gångstig med grus samt på vissa delsträckor förstärkning av bärlager 
på skogsstigen i ravinen mellan Fagerholm och Johannesdal. Stigens bredd begränsas till max 
barnvagnsbredd och utförs med hinder så att biltrafik och andra motorfordon inte kommer in. 
Förutsättningen är att kostnaden delas lika med Johannesdals Fastighetsägareförening så att respektive 
förening står för halva delen var, ca 125 m. per halva.  

Bakgrund  
Skogsstigen i ravinen mellan Fagerholm och Johannesdal har i decennier varit mycket populär för 
promenader, motion och vid besök mellan boende i de båda områdena. Stigen har dock vid regnigt väder 
varit lerig och bitvis så ojämn att det varit svårt att bitvis gå, cykla och dra barnvagn. Det har tidigare 
framförts önskemål både från boende i Fagerholm och Johannesdal om att förbättra stigen.  

I samband med Vattenfalls stora och omfattande arbeten i dalen med schaktningarna för el- och 
fiberkablar i december 2017 – februari 2018 påverkades också skogsstigen. Vattenfall återställde 
skogsstigen med befintliga massor, på begäran av Johannesdalsföreningen, för att medge ett framkomligt 
promenadstråk och för att bevara den ”hylla” längs bergskanten som stigen går på. På vissa delsträckor 
var detta inte möjligt vilket försämrade stigen i och med uppgrävningen i de sanka partierna. Flera boende 
både på Johannesdal och Fagerholm har på dessa partier lagt ut plankor, små trätrallar och stenar att gå 
på. Det är kladdigt, ostadigt och det är stor risk att ramla ner i lera.  

Redan förra året tog Johannesdal beslut om att förbättra skogsstigen från deras sida under förutsättning 
att en överenskommelse med Fagerholms förening uppnås. De har med tidigare styrelsemedlem Paul 
Tillberg varit i kontakt med markägaren Pär Hallström och fått löfte om att få förbättra stigen med 
reservationen att det just skall vara en skogsstig. På Fagerholm tog inte styrelsen kontakt med Pär 
Hallström och motionen 2020 beträffande förbättringen av skogsstigen lades ner.  

En platsgenomgång har genomförts med representanter från Johannesdal, Fagerholm och en entreprenör 
för att bedöma lämpliga åtgärder.  

Förutsättningar  
Undertecknad har den 28 mars varit i kontakt med markägaren Pär Hallström och vi kom överens om 
samma villkor som Paul från Johannesdal 2020 med tydligt tillägg max barnvagnsbredd.  

Markägaren står inte för några kostnader  

Johannesdal har både fått klartecken från markägaren och beslut i Fastighetsägareföreningen att bekosta 
sin halva av stigen (ca 125 meter till Johannesdalsvägen).  
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Att även vi på Fagerholm står för kostnaderna på vår halva av stigen.  

Gångstigen föreslås utföras med mark-duk som täcks med slitlager av grus. På vissa delsträckor i sanka 
partier höjs stigen upp med nytt bärlager. På några ställen läggs dränering så att inte regnvatten sköljer 
bort ytskiktet.  

Förväntade effekter av att årsmötet bifaller motionen  
En välbehövlig skogsstig av flera olika anledningar.  

1. Möjlighet för alla åldrar att ta sig fram med bland annat barnvagn, cykel och funktionshinder utan 
risk att halka på alla plankor och lera.  

2. Från start på skogsstigen till Johannesdalsvägens busshållplats 1,3 km.  
3. Spar slitage på vår väg och parkering i Brunn samt miljöaspekt.  
4. Sist inte minst vilken härlig skogsstig som leder till flera olika möjligheter, till nya vägar och stigar. 

Leder till motion och rörlighet.  

Ekonomiska konsekvenser (kostnader eller besparingar) av motionen 

(engångskostnader och återkommande)  
Förutsättningen för denna motion är att kostnaden för projektets genomförande delas lika mellan 
Fagerholms och Johannesdals föreningar. Offert från entreprenör har tagits in och granskats av 
undertecknad och representanter från Johannesdals förening. Kostnaden för Fagerholm, d.v.s. halva 
offertkostnaden, blir 63 500 kr. inkl. moms. Med det av entreprenören föreslagna robusta utförandet 
bedöms det inte bli någon löpande årlig underhållskostnad.  

Finansiering av de ekonomiska konsekvenserna (om kostnader)  
Projektet förslås finansieras genom att kostanden tas som engångskostnad med förutsättningen att 
beställning görs samordnat med Johannesdals Fastighetsägareförening.  

Kontaktuppgifter till motionären  
Kinga Hernborg  

1:144 Svärtgärdsvägen 26 

info@kingahernborg.se  

0707173680 

Styrelsens behandling av motionen:  
Styrelsen rekommenderar avslag för motionen med motiveringen att området inte ingår i vår 
gemensamhetsanläggning och förslaget därför inte går att genomföra. Vi har inte mandat att behandla 
extern verksamhet då det ej är förenligt till anläggningsbeslutet. 

11.6 Motion gällande grönområden och skogsvård 

Yrkande / förslag till beslut  
Moratorium för planerna gällande hantering av våra grönområden. Utvärdering av de åtgärder som hittills 
vidtagits och de planer som styrelsen har för kommande år. I vår Grönområdesplan skriver Skogsstyrelsen: 
”Det övergripande målet med föreningens skogsinnehav är att tillgodose föreningsmedlemmarnas behov 
av områden för närrekreation och bevarande av befintliga natur- och kulturvärden. Det finns mycket fina 
hällmarker med långsamt växande tallar, härliga naturskogsmiljöer och gamla lövskogsrester. Eftersom en 
rekreationsskog med fördel har en variation av trädslag i olika ålder och gärna med en större andel 
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lövträd och tall finns det på Fagerholm mycket goda förutsättningar för att skapa och bevara värdefulla 
natur- och kulturmiljöer” Skogsstyrelsen, vars rådgivning och rapport alltså låg till grund för vår 
Grönområdesplan, bör anlitas för att utvärdera hur planen hittills har följts och genomförts mot bakgrund 
av skyddande och bevarande av områdets naturvärden. En oberoende arbetsgrupp bör tillsättas med ca 
3-4 medlemmar som får följande uppdrag: 1. Att förbereda och vara den som ger uppdraget 
(=”uppdragsgivare”) till Skogsstyrelsen. 2. Att sammanställa slutsatserna från Skogsstyrelsen i en anpassad 
version för kommande Skogsvårdsplan i Fagerholm, och som sedan delges alla medlemmar en tid före 
nästa årsmöte så att medlemmarna får möjlighet att läsa, tycka till samt diskutera och rösta om den på 
årsmötet.  

Bakgrund  
Grönområdesplanen har på flera ställen lett till ”kalhuggning” av mängder av träd. Fällningen av träd på 
badstranden har endast gjorts för att skapa en soligare badstrand (ej skogsvård). Träd har avverkats på 
tider under året då hänsyn till befintligt djurliv helt har ignorerats (t ex badstranden). På flera ställen ser 
det ut som att aspen frodas och tar över marken istället. Vi ställer oss undrande till och tvivlar på att man 
har tolkat eller följt planen korrekt vid genomförandet av den accepterade Grönområdesplanen.  

Förväntade effekter av att årsmötet bifaller motionen  
Den viktigaste effekten är att vi alla tar ansvar för skyddandet och bevarandet av den gemensamt ägda 
miljön avseende naturvärden och vårt vilda djurliv, biologisk mångfald.  

Ekonomiska konsekvenser (kostnader eller besparingar) av motionen 
(engångskostnader och återkommande)  
Vi har ingen uppfattning om vilka kostnaderna kan komma att bli för en sådan här utvärdering. Det är 
något arbetsgruppen kan ta reda på. Vad kostnaderna uppgick till då, när Skogsstyrelsen anlitades inför 
upprättandet av en Grönområdesplan, kan ge en indikation.  

Finansiering av de ekonomiska konsekvenserna (om kostnader)  
En omfördelning av/Finansieras av det budgeterade beloppet för skogsvård för nästa år. 

Kontaktuppgifter till motionären  
Namn: Arie Luiten & Jenny Närjänen  

Fastighetsbeteckning: Brunn 1:561  

Adress: Uddvägen 7, 134 63 Ingarö  

E-post: arie.luiten@nl-eyes.nl, enelle@wellbalancedhouse.com  

Telefon: 070940820 

Styrelsens behandling av motionen:  
Styrelsen rekommenderar avslag av motionen med motiveringen ofullständigt underlag. 

11.7 Motion gällande stadgetillägg 
Generellt  
Föreningens medlemmar äger (andelsbaserat) vår gemensamma mark. Gemensam mark ska inte säljas till 
privata ägare. Gemensam mark ska upprätthållas med hänsyn till biologisk mångfald, miljöskydd och 
naturvärden.  
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Dagordning Styrelsemöten 
Dagordningen för styrelsemöten ska göras tillgänglig för alla medlemmar, för att ge medlemmarna 
möjlighet att komma med synpunkter och kommentarer. Transparens!  

Protokoll från Styrelsemöten  
Protokoll från Styrelsemöten ska vara tillgängliga för samtliga medlemmar och bör publiceras senast 14 
dagar efter styrelsemöten. Transparens!  

Val av styrelsemedlemmar på årsmöten  
Att rösta på styrelsemedlemmar bör inte göras genom acklamation. Istället bör röstningen av 
styrelsemedlemmar göras för varje enskild kandidat separat. Företrädesvis bör en kandidat och en 
“motkandidat” finnas för varje funktion i styrelsen. 

Kontaktuppgifter till motionären  
Namn: Arie Luiten & Jenny Närjänen  

Fastighetsbeteckning: Brunn 1:561  

Adress: Uddvägen 7, 134 63 Ingarö  

E-post: arie.luiten@nl-eyes.nl, enelle@wellbalancedhouse.com  

Telefon: 070940820 

Styrelsens behandling av motionen:  
Styrelsen rekommenderar avslag av motionens förslag till ändringar i stadgarna eftersom det inte finns 
någon beskrivning av vilka positiva effekter ändringarna förväntas få, och hänvisar i övrigt till de 
stadgeändringar som föreslås i avsnitt 11.1.1. Styrelsen skapar transparens genom frekvent publicering av 
information på föreningens hemsida och regelbundna nyhetsbrev. Styrelsearbetet drivs av 
förtroendevalda samt revisorer som kontrollerar. Arbetet kan även omfatta sekretessbelagd information 
om enskilda medlemmar och externa parter. Medlemmar gör sin röst hörd på årsstämman. 
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12 Arvode och reseersättning till styrelse och revisorer 
Styrelsen förslår samma arvode och reseersättning som föregående verksamhetsår, två prisbasbelopp. 

13 Styrelsens förslag till verksamhetsbudget 
Se bilaga 3 - Budgetförslag 

Se bilaga 4 - Likviditetsbudget 

15 Val av styrelseledamöter, styrelseordförande, suppleanter 

och revisorer 
15.1 Sittande styrelse 
Ordförande 
Kurt Löfgren, vald till 2021 

Ledamöter 
Björn Berggren, vald till 2022 

Daniel Conte, vald till 2022 

Bernt Bangstad, vald till 2021 

Jan Hård af Segerstad, vald till 2022 

Suppleanter  
Fredrik Odebring, vald till 2021 

Christina Guggenberger, vald till 2021 

Revisorer 
Karl-Axel Eriksson, vald till 2022 

Johannes Paulson, vald till 2021 

Revisorssuppleanter 

Cecilia Bergh, vald till 2021 

Jörgen Tjelder, vald 2021 

15.2 Val av styrelse 
Valberedningen lämnar följande förslag till styrelse för året 2021/2022. 

Ordförande 

Jan Hård af Segerstad 

Ledamöter 

Christina Guggenberger 

Karin Chressman 
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Daniel Conte 

Björn Berggren 

Suppleanter 

Fredrik Odebring 

Therese Lust 

Kurt Löfgren 

Revisorer 

Karl-Axel Eriksson 

Johannes Paulson 

Revisorssuppleanter 

Cecilia Bergh 

Jörgen Tjelder 


