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Kallelse till föreningsstämma 2016 
 
Medlemmarna i Värmdö-Evlinge Samfällighetsförening kallas härmed  

till ordinarie föreningsstämma 2016. 

 

Tid: Lördag 5 mars 2016 kl. 10:00. Registrering startar 09:30. 

Plats: Hemmesta högstadieskolas matsal 6-9, Motionsvägen 4. 

För rösträtt gäller att varje fastighet har en (1) röst. Rösträtt kan överlåtas genom fullmakt.  

Varje medlem kan företräda en (1) fullmakt. 

 

Värmdö i februari 2016 

Paul Bengtsson, ordförande i Värmdö-Evlinge Samfällighetsförening 

 

Dagordning 
 
1. Föreningsstämmans öppnande   

2. Val av ordförande för föreningsstämman 

3. Val av sekreterare för föreningsstämman 

4. Val av 2 justeringsmän tillika rösträknare (närvaroförteckning) 

5. Fråga om föreningsstämman blivit utlyst i behörig ordning 

6. Fastställande av dagordningen 

7. Behandling av styrelsens årsredovisning 2015 sid 2-4 

8. Behandling av revisionsberättelse 2015 samt beslut  
om ansvarsfrihet för styrelsen  sid 5 
 

9. Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning 2015 samt beslut om 
hur resultatet enligt den fastställda balansräkningen ska disponeras sid 6-9 
 

10. Behandling av motioner (0) 

11. Styrelsens förslag till: 
Överlåtelse av äganderätten till V-E 9:1, 1:63 och 6:98 genom gåva från 
 V-E Fastighetsägareförening till V-E Samfällighetsförening sid 10-11 
 

12. Styrelsens förslag till utgifts- och inkomststat 2016 samt debiteringslängd  sid 12 

13. Fastställande av debiteringslängd, uttaxerat belopp och förslag på 
senast förfallodag den 30 april 2016 av vägavgift sid 13 
 

14. Beslut om arvoden till styrelseledamöter och revisor  

15. Val av ordförande, styrelseledamöter, revisor och revisorsuppleant  

16. Val av valberedning för ett (1) år varav en sammankallande   

17. Styrelsens förslag på Evlingedagar den 23 april och 24 september 

18. Meddelande om tid och plats för protokolljustering 

19. Meddelande av plats där stämmoprotokollet finns tillgängligt 

20. Föreningsstämman avslutas 
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Styrelsen för Värmdö-Evlinge Samfällighetsförening med  
organisationsnummer 814000-0236 lämnar här årsredovisning för 2015.  

Förvaltningsberättelse 2015  
 
Inledning 

Samfälligheten förvaltar 15,2 km väg (23 st.) och parkeringsplatser (4 st.) och grönområden  

med en total areal på 145,9 ha (mark 92,4 ha och vatten 53,5 ha). 

 

Fastighetsfördelning och andelstal 

Samfälligheten består av 349 medlemmar. 236 är permanentboende. 103 är fritidsboende.  

2 fastigheter är obebyggda tomter. Dessutom finns 8 fastigheter med högre andelstal än 1, 3, 5 och de 

är: Värmdö kommun två fastigheter (ridskola och privatstall), Södra Evlinge Båtklubb, Norra Evlinge 

gård samt fyra fastigheter inom Norra Evlinge Gård. Flera fastigheter har bytt ägare under året och 

enbart 2 fastigheter har ändrat andelstal från 3 till 5 och från 5 till 3. Totalt 2 181 andelstal med 

utdebitering 500 kr/andelstal för 2015.  

 

Styrelsens sammansättning samt övriga förtroendevalda  

Paul Bengtsson ordförande och ansvarig väg 

Bertil Friman kassör 

Ann-Britt Löfgren sekreterare 

Fredrik Sjöstedt ledamot, ansvarig grönområde 

Robert Eriksson ledamot, ansvarig trafikskyltar 

Ulf Antfolk suppleant, ansvarig underhåll byggnader 

Peter Ahlm suppleant, framtidsfrågor 

Carin Ahlin, Sifferhäxan AB revisor 

Ingvar Winell revisorsuppleant 

Lars-Erik Alversjö sammankallande valberedningen 

 

Styrelsen har under året hållit 9 styrelsemöten. De beslut som tagits under året inom förvaltningen har 

lagts ut på hemsidan. De beslut som innehåller personuppgifter är inte offentliga. Till 

vagevlinge@gmail.com har under året inkommit 109 medlemsärenden vilka har besvarats och/eller 

behandlats i styrelsen. Information till medlemmarna har skett genom utskick, hemsida och 

anslagstavlor. Utskicken användes för kallelse till föreningsstämma och sommarinformation.   

 

Regler för Samfälligheten och trafikskyltar  

På våra gemensamma grönområden gäller allemansrätten och är klassat som tättbebyggt område av 

Värmdö kommun. Trafikregler som gäller är 30 km/h, parkeringsförbud på samtliga vägar och 

vändplaner samt 5 ton axeltryck.  

I december har en ny välkomstskylt med zontavla vid infarten till Evlinge satts upp. Dessutom nya 

skyltar 30 km kompletterat med kör försiktigt vid Evlingevägen och Evlinge Skolväg. 

 

Väghållning barmark 

Vägarna har under året haft en kontinuerlig tillsyn och skötsel i form av lagningar av enskilda skador. 

Ny vägbeläggning enligt förnyelseplan 2014-2018 har flyttats fram till hösten 2016. Skälet är att en stor 

del av kostnaden för ett beläggningsprojekt utgörs av entreprenörens startkostnad. Det blir en bättre 

ekonomi om vi utför större arbeten vart annat år.  

mailto:vagevlinge@gmail.com
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Väghållning vinter 

Avtalet för vinterväghållning har förnyats för perioden 2015-2016 med entreprenören  

Kentas Last & Schakt AB. 

 

Grönområden 

Under hela säsongen har badplatser, fotbollsplan och gångstigar klippts. Lövlunda Entreprenad har i 

juni klippt våra ängar och diken. Under året har 6 medlemmar lämnat in önskemål om trädavverkning 

och alla ärenden har godkänts av styrelsen.  Evlingedagar har genomförts tillsammans med ca 45 

medlemmar vid varje tillfälle. Dessa har gjort ett kanonjobb, men styrelsen konstaterar behovet av fler 

som deltar i röjningsarbetet för att kunna hålla ett öppet landskap inom Evlinge.  

 

I skötselplanen för grönområden (Skogsstyrelsens rådgivning 2014) kommer vi under 2016 starta med 

området Hinsavägen/Evlinge Skolväg mot lekplatsen. Just nu pågår besiktning av skogen med 

entreprenörer och offerter väntas in. Vid besiktningar konstateras vissa svårigheter med utglesning av 

skog eftersom området är kraftigt eftersatt och ingen trädvård har genomförts på 60 år (vissa delar). 

P.g.a. det kan träden vara i ganska dåligt skick och det krävs en varsam hand vid gallring. Trots detta 

kan vi drabbas av träd som faller efter gallring p.g.a. ett försämrat stöd för de träd som står kvar. Att 

inte göra något åt träden idag är inte ett alternativ. Det skapar bara större förfall och försämring av 

skogens mångfald. 

    

Borrade brunnar (handpumpar 23 st.) 

Värmdö kommun har begärt en inventering av dricksvattenförsörjningen för våra brunnar med 

handpumpar inom området. Styrelsen har lämnat in inventeringen och därefter har nämnden bedömt 

att Samfälligheten inte behöver analysera vattnet årligen. När det gäller pumpföreningar med 

sommarvatten eller de fastighetsägare som har servitut ligger ansvarat hos fastighetsägaren och 

styrelsen för provtagning av dricksvatten.  

 

Styrelsens förslag till överlåtelse av äganderätten till V-E 9:1, 1:63 och 6:98 genom  

gåva från V-E Fastighetsägareföreningen (FF) till V-E Samfällighetsföreningen (SF) 

Under hösten har ordförandena Paul Bengtsson, SF och Peter Ahlm, FF haft en diskussion om 

äganderätt och förvaltning av Evlinge grönområden (fastigheterna V-E 9:1, 1:63, 6:98). Därefter har 

ordförandena tagit upp ärendet i ett gemensamt styrelsemöte. Fastighetsägareföreningen äger dessa 

grönområden, men har inte något inflytande över dem, eftersom de genom anläggningsbeslut  

2000-02-22, i sin helhet, upplåtits till Samfälligheten att förvalta.  

 

Styrelserna ser en mer rationell förvaltning om Samfälligheten också skulle äga nämnda grönområden. 

För att kunna gå vidare i ärendet var styrelserna eniga om att kontakta advokatbyrån Optimus för att 

utreda om det går att överlåta grönområdena, genom gåvobrev, från Fastighetsägareföreningen till 

Samfällighetsföreningen. Ärendet är ett förslag från styrelserna i föreningarna och ett PM i ärendet 

ingår i stämmohandlingarna inför föreningsstämman i mars.  

 

Bredbandssatsning 

Telias satsning på öppen fiber fick bra genomslagskraft inom Evlinge. Arbetet med att leverera öppen 

fiber till fastigheterna inom Evlinge startar 2016. 

 

Busshållplatser 

SL kommer att sätta upp bussväderskydd vid korsningen Evlingevägen/Hinsavägen och 

Evlingevägen/Betesvägen. Projektering och bygglov är klart. Arbetet kommer att starta 2016. 
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Kommentarer till bokslut 

Två medlemmar har inte betalat in lagstadgad vägavgift för 2015 och ärendena är under behandling 

hos Kronofogdemyndigheten.  

Vi har haft en relativt mild vinter under 2015 och den totala kostnaden för vinterväg blev 235 932 kr.  

De flesta kostnaderna ligger nära budgeterade, med undantag för att stora planerade 

underhållskostnader för vägar och grönområden som senarelagts till 2016.  

Kostnaden för färdigställande av boden till mötesrum blev högre än budgeterat. Orsaken är högre 

elinstallationskostnader och att styrelsen valt att bära hela kostnaden istället för att dela 50/50 med 

fastighetsägareföreningen.  

Budgeten för extern redovisningskonsult har inte använts under året. I budgeten för 2016 har styrelsen 

valt att lägga ut bokföringen på Stora Vika Redovisning.  

500 000 kronor har avsatts till den s.k. varannatårs-fonden och beloppet kommer att lyftas 2016. 

 

Ekonomisk översikt 2015-12-31 2014-12-31 2013-12-31 2012-12-31 
Nettointäkt kronor 1 131 683 868 661 896 088 857 497 
Resultat före avsättning till fond 610 601 268 453 396 429 52 840 

 
 
Förslag till disposition av vinst eller förlust 
Styrelsen föreslår att till förfogande stående vinstmedel (kronor): 
Balanserat resultat i reservfond 129 817 
Årets vinst 60 901 
 190 718 
Disponeras så att 
I ny räkning (balanserad vinst) överförs 190 718 
 

 

Evlinge i februari 2016 

 
 
 
 
------------------------------------------------------ ---------------------------------------------------------    
Paul Bengtsson, ordförande  Bertil Friman, kassör  
 
 
 
 
------------------------------------------------------ --------------------------------------------------------- 
Ann-Britt Löfgren, sekreterare  Fredrik Sjöstedt, ordinarie 
 
 
 
 
------------------------------------------------------  
Robert Eriksson, ordinarie 
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FULLMAKT 

 
 

 

Varje medlem i Värmdö-Evlinge Samfällighetsförening har en röst. 

Varje medlem får utöva sin rösträtt genom ombud. 

Varje ombud får genom fullmakter företräda högst en medlem. 

Fullmakt skall vara skriftlig och daterad. 

 

 

 

Ort Värmdö/Stockholm den ………………………………………………………………… 2016 

 

 

 

Fullmakt för ……………………………………………………………………………………. 

 

 

 

Att företräda (namn på fastighetsägaren) ………………………………………………..… 

 

 

 

Med fastighetsbeteckningen Värmdö-Evlinge/Älvsby ………………………………........ 

 

 

 

…………………………………………………………………………………………………. 

Fastighetsägarens egenhändiga namnteckning 

 

 

 

 

 

 

 

(Fullmakt behöver inte vara bevittnad. Använd endast detta formulär) 


