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Lagnövikens Samfällighetsförening kallar till  
ordinarie föreningsstämma 
 

Tid:  lördagen den 12 mars 2016, kl. 13:00 
Plats: Folkets Hus i Trosa. 
 
Kaffe serveras i pausen. 
 

VÄLKOMNA! 
Medlemmarna i Lagnövikens samfällighetsförening (LSFF) kallas till 
 

ORDINARIE FÖRENINGSSTÄMMA 
 

Tid: lördagen den 12 mars 2016, kl. 13:00 
Plats: Folkets Hus, Trosa 
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FÖRSLAG TILL DAGORDNING 
 

1. Mötets öppnande. 
2. Fastställande av dagordning (sida 1). 
3. Val av ordförande för stämman. 
4. Val av sekreterare för stämman. 
5. Val av två personer att jämte ordföranden justera protokollet samt vara rösträknare vid 

stämman. 
6. Godkännande av kallelse. 
7. Fastställande av röstlängd. 
8. Styrelsens förvaltningsberättelse med balansräkning och resultaträkningar (sida 2-8). 
9. Disposition av årets resultat (sida 8). 
10. Revisorernas berättelse (sida 9). 
11. Ansvarsfrihet för styrelsen (sida 9). 
12. Motioner med styrelsens yttrande samt framställningar från styrelsen (sida 10-11). 
13. Inkomst- och Utgiftsstat 2016, 3-årsplan samt debiteringslängd (sida 12-20). 
14. Val av ordinarie styrelseledamöter (sida 21). 
15. Val av suppleanter till ordinarie styrelseledamöter (sida 21). 
16. Val av styrelseordförande (sida 21). 
17. Val av revisorer och suppleanter (sida 21). 
18. Val av valberedning (sida 21). 
19. Information från styrelsen. 
20. Övriga frågor. 
21. Meddelande om plats där protokollet hålls tillgängligt. 
22. Mötets avslutande. 

 
 

Rösträtt utövas av medlem i föreningen, dvs. fastighetsägaren. Rösträtten kan utövas genom 
ombud som har fullmakt. Ombud får endast företräda en medlem. Om fastigheten har flera ägare 
gäller samäganderätt. För att en av ägarna ensam ska kunna utöva rösträtt ska han eller hon ha 
fullmakt från de övriga (fullmakt bifogas kallelsen). För bostadsrätt-förening behövs utdrag som 
visar behörighet att företräda. 
 

Blankett för FULLMAKT bifogas i slutet av kallelsen 
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FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 2015 

 

Styrelse och ordinarie föreningsstämma 
Efter den ordinarie föreningsstämman den 15 februari 2015, har styrelse haft följande 
sammansättning och ansvarsområden. 
 

Ordinarie ledamöter 
Kjell Blanklin   ordförande och informationsansvarig 
Håcan Liberg   sekreterare och vice ordförande 
Barbro Dahlberg  kassör 
Flemming Sveronius  ansvarig för område och mark 
Ronnie Mårtensson  ansvarig för vägar 
Jan Rodin   biträdande ansvarig för område, mark och 
   vägar   

Suppleanter 
Mia Ekström webbmaster 
Per Carleson   
Carina Carnlöf ansvarig hjärtstartare 
 
Styrelsen har haft 11 protokollförda sammanträden samt ett antal informella 
arbetsmöten under året.  
 
Ordinarie föreningsstämma hölls lördagen den 15 februari 2015. 
 

Revisorer 
Revisorer har varit Elisabet Söderström och Rikard Johansson. 
 

Valberedning 
Valberedningen har bestått av Björn-Olof Wiklund (sammankallande), Urban   
Hultqvist och Andreas Hettman. 
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VERKSAMHETERNA 

 

Allmänt 
Vi har en ambition om att få ett attraktivt, välskött och trevligt område till vilket människor vill 
flytta när någon av någon anledning vill flytta och sälja sitt hus. Detta låter sig inte göras av sig 
själv och inte heller av enbart en hårt arbetande styrelse och några få entusiaster. Vi måste alla 
hjälpa till! 
 

Uppdrag från föregående stämma och resultat därav 
 Stämman uppdrog åt styrelsen att under verksamhetsåret fortsätta arbeta för att få till 

stånd en cykelväg till Trosa. I samband med att Trosa hade sin nya översiktsplan för 
kommunen ute för samråd så tillskrev vi kommunen i ärendet för att om möjligt få med 
vår cykelväg i denna. För att få en större tyngd i vår skrivelse samarbetade vi med Hag-
stugans Samfällighetsförening, Trosa Golfklubb, Tureholms Ridskola samt Uddbyvägens 
Samfällighetsförening. Tyvärr utan resultat – cykelvägen kom inte med i översiktsplanen. 
Sedermera visade det sig emellertid att Regionförbundet Sörmland håller på med en 
utredning om cykelvägar i länet och tittar också på hur dessa ska finansieras. Detta ledde 
till att vi lagt in en skrivelse även hit. Någon respons från Regionförbundet har vi inte fått. 
 

 Stämman uppdrog även åt styrelsen att ordna en ny visionsdag. Styrelsen har föreslagit 
och kallat till en sådan i mitten av juni. Tyvärr blev uppslutningen otillräcklig varför 
resultatet blev en ”tummetott” eller rättare sagt ett visionskaffe nere vid timmerstugan 
istället. Styrelsemedlemmar kommer att vara närvarande vid kommande skötseldagar 
varför eventuella idéer och synpunkter från medlemmar kanske kan diskuteras vid den 
gemensamma fikan. Styrelsen tycker emellertid att en visionsdag skulle kunna vara till god 
vägledning för samfällighetsföreningens och styrelsens framtida prioriteringar men 
avvaktar nu tills att vi kan känna att det finns ett genuint intresse för ett sådant 
arrangemang. 
 

 Stämman uppdrog även åt styrelsen att arbeta för en detaljplan för badet, bryggorna och 
övrig mark öster om Utterviksvägen. Detta för att få ett regelverk som ger föreningen 
ramarna för att utveckla detta område till nytta och glädje för de boende här ute. Med 
hänsyn till att kommunen krävde att vi skulle arbeta med av dem anvisade plankonsulter 
har styrelsen tänkt om och istället satsat på formella bygglov för de bryggor, bojar och 
byggnader som redan nu finns.  
Anledningen är att detta förfarande är betydligt billigare än en full planprocess, samtidigt 
som vi ser att alla de tänkta utvecklingsmöjligheter som en detaljplan skulle kunnat ge 
knappast är finansiellt genomförbara inom överskådlig framtid.  
Vi talade om att rusta upp alternativt riva och bygga upp en ny timmerstuga, bygga en 
separat badbrygga vid grilludden, bygga några fler små sjöbodar för förvaring av LSFFs 
material mm.  
Med erforderliga bygglov kommer vi att, som planerat med en detaljplan, framledes 
kunna göra en lantmäteriförrättning och införliva bad och bryggor i samfällighets-
föreningen såsom ursprungligen var tänkt. En ansökan om strandskyddsdispens har 
lämnats in till Trosa Kommun som har tillstyrkt och skickat till Länsstyrelsen som har valt 
att inte ha några synpunkter på kommunens beslut varför vi nu avvaktar bygglov för våra 
anläggningar nere vid stranden.  
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Övriga åtgärder under året 
 Arbetet med att få ut fiberoptiskt bredband till vårt område har under året tagit mycken 

tid. TROSA Fibernät AB (Trofi) och dess underentreprenörer har ställt upp föredömligt när 
det gäller information, service och genomförande. Det finns nu ett avtal för kabeln som 
hanterar ledningsrätterna. Samma avtal innehåller även de regler om återställande efter 
arbete som legat till grund för återställningsarbetet och den därefter följande gemen-
samma slutbesiktningen. Slutbesiktningen visade att det finns en del arbeten som måste 
justeras/rättas till och detta kommer också att ske. 
 

 En annan fråga som sysselsatt styrelsen i hög grad under året är diskussionerna runt 
Lagnö Bo. Redan i slutet av 2014 överklagades planerna till Länsstyrelsen. Efter avslag där 
har överklaganden gjorts till såväl Mark- och Miljödomstolen som Mark- och Miljö-
överdomstolen under 2015. Om vi bortser från smärre justeringar (ändring av takhöjd, 
takvinklar, justering av husets läge mm) så blev resultatet avslag även i dessa instanser. 
Med hänsyn till det nu uppkomna läget har vi genomfört en gemensam besiktning av 
vägar som kommer att beröras av bygget för att när detta står klart kunna reglera 
eventuellt uppkomna skador. Besiktningen genomfördes av TROTAB med representanter 
från LSFF och Lagnö Bo närvarande. Besiktningen är protokollförd och fotodokumenterad.  
Kvar att göra är att upprätta ett exploateringsavtal mellan LSFF och Lagnö Bo där 
förhållanden mellan parterna regleras – inte minst reglerna för Lagnö Bos anslutning till 
LSFF och kostnaderna för olika förrättningar. 

 Tomter vid Lövhagen har kommit ut till försäljning och därmed har även deras anslutning 
till Lövhagsvägen blivit aktuell. Efter genomgång av samtliga handlingar rörande tomterna 
har det klarlagts att eventuell upprustning av vägsträckor görs inom projektet och belastar 
inte LSFF. Frågan aktualiserades av det faktum att LSFF äger vägen från Lövhagsvägens 
vändplan och ner för backen mot Lövhagen.  
 

 Under skötseldagarna utförde de deltagande ett förtjänstfullt och tungt arbete på såväl 
området på lördagen som vid bad och bryggor under söndagen. Få kom men gjorde 
mycket arbete! 

 

 Efter en besiktning av sotarmästare dömdes bastuns aggregat och skorsten ut. Eftersom 
det visade sig att upprostningen i bastun berodde på användandet av havs(salt)vatten så 
beslöts att avsluta verksamheten med bastu. Istället har bastun nu gjorts om för att kunna 
utgöra ett utrymme att använda om man är nere vid badet eller håller på med sin båt. 
Bad- och Båtklubben använder även huset som vaktstuga när man sitter vakt. Huset har 
rustats upp helt ideellt av ett gäng glada entusiaster som inte bara arbetat utan även 
skänkt inredning till huset som idag kallas Sjöstugan. 

 

 Lekplatsen och stranden har under året fått ny sand. Staketet på lekplatsen har även 
lagats. 

 

 Räcket vid ravinen har under året tvättats och målats med gott resultat. 
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GA:10, Badvägen 
Utöver det normala sommarunderhållet så har även dikena längs båda sidor av badvägen 
kantklippts. Vägen har även fått nytt grus för att fylla ut ojämnheter. Vi kan konstatera att 
vassens växtkraft är imponerande. Vägen ner till parkeringsplatsen har även detta år plogats 
vintertid för att medlemmarna i GA:13 ska kunna promenera ner till stranden. 
 

GA:13, Vägarna 
Vårt vägnät klassas som enskilda vägar. Samfälligheten erhåller ett mindre statligt och kom-
munalt bidrag för delar av vägnätet. Föreningen är enligt lag skyldig att, gentemot medlemmarna 
och för den kommunala servicen, sörja för god väghållning avseende bärighet och trafiksäkerhet. 
Lagnövikens Samfällighetsförening är medlem i Riksförbundet Enskilda Vägar (REV) och har 
genom detta medlemskap försäkringsskydd för verksamheterna. 
Verksamheten har, förutom ovan nämnda dikningar, omfattat normal sommarväghållning 
med underhåll av diken, trummor, sopning, dikesslåtter samt snöplogning och sandning under 
vintersäsongen. Efter att Näsvikens Gräv- och Snötjänst sagt upp avtalet avseende vinterväg-
hållning har ett nytt avtal tecknats efter en offertomgång innefattande TROTAB, Bergs Gård AB, 
M Boije AB och Nymans Gräv- och Sprängtjänst AB. Efter utvärdering av offerterna har avtal 
tecknats med Nymans- Gräv- och Sprängtjänst. I samband med denna upphandling har vi också 
samordnat allt vägunderhåll i ett enda avtal för snöröjning, sandning, sandsopning, klippning av 
diken och sladdning av badvägen. 
 

GA:13, Området 
Två gemensamma arbetshelger har genomförts på våren respektive hösten. Vårens deltagande 
var tyvärr klart sämre än deltagandet förra året. Inför hösten satsade vi på att före skötsel-
dagarna kommunicera vad vi hade för planer för arbetet. Detta i hopp om att det skulle bidra till 
ett bättre deltagande. Resultatet för hösten blev något av en besvikelse, dåligt på lördagen men 
något bättre på söndagen. 
Våra ängar klipps en gång per år av Magnus Jonsson, Bergs Gård, utan kostnad för LSFF. Det finns 
ett skriftligt avtal på detta. 
Till den av Trosa Golfklubb tidigare utförda ytterligare klippningen måste vi hitta ett alternativ. 
Golfklubben har från och med 2016 lagt ut banunderhållet till en extern entreprenör och sålt sina 
maskiner till denne. Golfklubben har med andra ord inte möjligheter att klippa åt oss framöver. 
Några medlemmar har på styrelsens uppdrag utfört olika underhållsarbeten och timersättning 
har utgått för detta. 
Vassen vid badplatsen och bryggorna har i år klippts för fjärde gången och börjar nu ge synbart 
resultat i form av en långsammare tillväxt. Vassen innanför nya bryggan vid Sjöstugan klipptes i år 
för tredje gången. 
Samfällighetsföreningens arrendeavtal med golfklubben löper med oförändrade villkor till 14 
mars 2023, med villkor om att förnyelseförhandlingar ska upptas mellan parterna minst två år 
före avtalets utgång, det vill säga senast i inledningen av mars 2020. 
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BALANSRAPPORT 2015-12-31  
   

  

 Utgående   Årets   Ingående  

TILLGÅNGAR  balans   förändring   balans  

Anläggningstillgångar 
   

 

Fastighet Tureholm 2:165    119 349,00                       -          119 349,00     

     Omsättningstillgångar 
   1510 Medlems-/kundfordringar                   -       -    12 411,00          12 411,00     

1680 Övriga kortfristiga fordr.        1 335,00     -    10 490,16          11 825,16     

1780 Upplupna vägbidrag        6 500,00                       -              6 500,00     

     Likvida medel 
   1930 SEB    5356-10 075 70             34,45     -           18,34                 52,79     

1935 SEB    5356-33 020 06                1,00                       -                     1,00     

1945 SBAB 9252 2128744    467 649,63          16 546,97        451 102,66     

     SUMMA TILLGÅNGAR    594 869,08     -      6 372,53        601 241,61     

     

     

  

 Utgående   Årets   Ingående  

EGET KAPITAL, LÅN och SKULDER  balans   förändring   balans  

Eget kapital 
   2030 Fond GA:10 -      8 752,43            2 172,30     -    10 924,73     

2040 Fond GA:13 -  483 071,65     -    12 111,37     -  470 960,28     

     Kortfristiga skulder 
   2710 Avdragen skatt på utb. Arv. -    29 820,00               323,00     -    30 143,00     

2890 Övr. kortfristiga skulder                   -              1 162,50     -      1 162,50     

2915 Upplupna arvoden  -    46 480,00     -      9 835,00     -    36 645,00     

2940 Uppl arbetsgivaravg. utbet. -    12 141,00            7 192,00     -    19 333,00     

2945 Uppl arbetsgivaravg. Ej utb -    14 604,00     -      3 280,90     -    11 323,10     

2980 Uppl kostn, förutb intäkt                   -            20 750,00     -    20 750,00     

     SUMMA EGET KAPITAL, SKULDER -  594 869,08            6 372,53     -  601 241,61     
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RESULTATRAPPORT 2015 
   GA:13, vägar, område, admin. 
   

  

UTFALL 2015 BUDGET 2015 UTFALL 2014 

3011 Årsavgifter    356 649,00             356 656        289 676,00     

3900 Erhållna bidrag        6 649,00                 6 500            8 261,00     

3901 Övriga intäkter        1 761,91                 2 000          10 950,00     

3908 Medlemsavg amortering lån                   -                         -            70 296,00     

3930 Arrendeintäkter      24 069,00               24 200          24 029,00     

 
SUMMA INTÄKTER    389 128,91             389 356        403 212,00     

     Rörelsens kostnader UTFALL 2015 BUDGET 2015 UTFALL 2014 

5121 Skötseldagar                   -                         -                         -       

5122 Underhåll området -    38 789,08     -         17 000     -    21 511,67     

5123 Kostnader bastu -         500,00                       -                         -       

5140 Underhåll vägar -    29 555,06     -         23 000     -    17 804,00     

5141 Snöröjning och sandning -    65 622,00     -         75 300     -    32 831,00     

6110 Administration -    12 940,50     -         13 200     -      8 975,00     

6390 Övriga kostnader -         260,00                       -       -      1 162,50     

6391 Föreningsmöten -    17 734,86     -         49 000     -    11 552,84     

6590 Främmande tjänster -    21 776,25     -         10 500     -      8 604,50     

 
Summa externa kostnader -  187 177,75     -       188 000     -  102 441,51     

     7010 Skattepliktigt arvode -    53 480,00     -         44 000     -    40 806,50     

7015 Upplupet arvode -    46 480,00     -         46 480     -    36 645,00     

7331 Bilersättning skattefri -         462,50                       -       -         520,00     

7510 Arbetsgivaravgift -      2 428,56     -         13 825     -      3 464,97     

7515 Upplupen arbetsgivaravg -    14 604,00     -         14 604     -    11 323,10     

7690 Övriga personalkostnader                   -       -              500                       -       

 
Summa personalkostnader -  117 455,06     -       119 409     -    92 759,57     

     8320 Ränteintäkter        3 859,97                 5 000            7 983,66     

8420 Räntekostnader                   -                         -       -      1 862,00     

 
Summa finansiella poster        3 859,97                 5 000            6 121,66     

 
SUMMA KOSTNADER -  300 772,84     -       302 409     -  189 079,42     

     

 

ÅRETS RESULTAT      88 356,07               86 947        214 132,58     

8992 Till underhållsfond -    88 356,07     -       162 500     -  214 132,58     

8992 Från underhållsfond      76 244,70               75 553     
 8998 Till/från balanserat resultat                   -                         -                         -       

 
Summa dispositioner -    12 111,37     -         86 947     -  214 132,58     
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RESULTATRAPPORT 2015 
   

GA:10, Badvägen 
   

  

Utfall  Budget    Utfall  

Rörelsens intäkter 2015 2015 2014 

3011 Fasta avgifter    10 600,00        10 550        10 600,00     

 
SUMMA INTÄKTER    10 600,00        10 550        10 600,00     

     Rörelsens kostnader 
   

5140 Underhåll väg -    1 100,00     -    1 100     -    1 075,00     

 
SUMMA KOSTNADER -    1 100,00     -    1 100     -    1 075,00     

     

 

Resultat före dispositioner      9 500,00          9 450          9 525,00     

     8991 Till förnyelsefond -    9 500,00     -    9 450     -    9 525,00     

8991 Från förnyelsefond                 -                  -                       -       

8998 Till/från balanserat resultat                 -                  -                       -       

 
Summa dispositioner -    9 500,00     -    9 450     -    9 525,00     
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Motioner inkomna till styrelsen 
 

Det har inkommit två motioner till styrelsen. 
 

1. En motion har den 9 december 2015 inlämnats av Hans Twine Liljegren och avser en 
möjlig uppdelning av betalning av årsavgiften till GA:13. 

 

Styrelsens yttrande avseende motion nr 1 
Styrelsen föreslår att stämman beslutar att årsavgiften faktureras i sin helhet varefter de som vill 
göra en uppdelning av betalningen måste komma överens om detta med kassören. Vid uppdelad 
betalning utgår en avgift om 100 kronor. 
 

2. En andra motion har inkommit den 27 december 2015 från Björn-Olof Wiklund avseende 
belysning vid brevlådorna och eventuellt på andra av trafiksäkerhetsskäl viktiga platser. 

 

Styrelsens yttrande avseende motion nr 2 
Styrelsen föreslår att stämman beslutar att uppdra åt styrelsen att utreda frågan under året 
avseende tekniska lösningar, kostnader samt möjlighet att göra detta med beaktande av 
anläggningsbeslutets skrivningar. 
 
 

FRAMSTÄLLNINGAR FRÅN STYRELSEN 
 

Ny organisation 
De från tidigare föreningsstämmor fattade besluten om att slå samman Samfällighetsföreningen 
(LSFF) och Bad- och Båtklubben (LB&BKl) ser ut att på sikt kunna förverkligas med hänsyn till att 
Sjöstugan (gamla bastun) och Timmerstugan har befunnits ej behöva strandskyddsdispens med 
hänsyn till tiden för uppförande. Kommunen har ävenledes tillstyrkt strandskyddsdispens för 
brygganläggningar och övriga (senare tillkomna) byggnader. Länsstyrelsen har inte haft några 
synpunkter på kommunens tillstyrkan varför vi i skrivande stund bara väntar på ett snabbt beslut 
om permanent bygglov. 
Med ovanstående i bagaget kan vi sedan begära en lantmäteriförrättning och ett nytt anlägg-
ningsbeslut, vilket skulle kunna möjliggöra den ovan nämnda sammanslagningen. 
 

Styrelsen föreslår därför att frågan utreds och förbereds noggrant under 2016 med målsätt-
ningen att kunna lägga ett förslag till föreningsstämman 2017 för beslut. I utredningsarbetet 
ingår ett fastställande av ägarförhållandena i GA:13 och ägandet av bad och bryggor samt hur vi 
förfar vid inte helt lika ägarförhållanden. Ett förslag till ny organisation och ekonomisk redovis-
ning ska också tas fram. 
 

Vägarna 
Vägarna inom området har nått sin teoretiska livslängd. Vi har inte för avsikt att byta beläggning 
under 2016 och förhoppningsvis inte heller under 2017. Vi vill ha all eventuell byggnation inom 
området klar innan vi gör denna investering. Under 2015 har vi tillsammans med Svevia besiktigat 
vägarna och fått kostnadsförslag på olika, möjliga åtgärder. Det rör sig om stora kostnader i 
spannet 1,0 till 1,2 miljoner kronor.  
I samband med att man byter beläggning torde det vara kostnadsmässigt rimligt att även byta 
vägtrummorna vid Lövhagsvägen och Lotsängsvägen. Att gräva upp dessa i ett senare skede efter 
asfaltering verkar inte ekonomiskt försvarbart. Bytet av trummorna måste göras ett år före 
beläggningsarbetet för att fyllningarna ska hinna sätta sig ordentligt.  
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Vi har tagit in kostnadsförslag för byte av trummorna och det landar på cirka 300 000 kronor. 
Utöver detta för vi en dialog med kommunen om vem som ska bära kostnaden för justering av 
alla brunnar på vägarna. Detta med hänsyn till att den nya beläggningen bygger 4-5 centimeter, 
varför brunnarna måste justeras.  
Styrelsen föreslår, för att om möjligt minimera lånefinansiering, en höjning av årsavgiften med 
1 200 kronor för fastighet med mantalsskriven boende och med 1 000 kronor för övriga 
fastigheter. Detta för att kunna bygga upp de fonder som behövs för denna investering.  
Avgiften per fastighet framgår av debiteringslängden. 
Styrelsen föreslår även att en utredning avseende olika alternativ, tänkbara tekniska lösningar 
och förväntade kostnader görs avseende trummorna vid Lövhagsvägen och Lotsängsvägen.  
Detta för att förbereda omläggning av ytskikten på vägarna. 
 

Området 
Vi har under 2014 och 2015 påbörjat en behövlig upprensning av våra diken.  
Styrelsen föreslår för 2016 att vi avvaktar med nya dikningar med hänsyn till den arbets-
belastning som vilar på styrelsen med hänsyn till alla utredningar och åtgärder som ska 
effektueras under 2016. 
Styrelsen föreslår, i samband med att vi övergår från fyra skötseldagar till två, en på våren och en 
på hösten, att ersättningen för deltagande återinförs och att den sätts till 200 kronor per 
fastighet och dag.  
 

Badet och området runt omkring 
Vi rensade under skötseldagarna 2015 upp badstranden och försåg den med ny, fin sand. Vi har 
sett att med de allt vanligare och häftigare regnen så spolas tyvärr sanden ut i havet. 
Styrelsen föreslår därför att ett nytt dike, öppet, tas upp på ovansidan av vägen och leds genom 
rör under vägen och ut i havet. Den budgeterade kostnaden för detta beräknas till 5 000 kronor.  
 

Under 2015 var vi tvungna att grusa upp Badvägen för att reparera alla håligheter som uppstått. 
Detta tog hårt på fonderna och pekar klart på att vi även i GA:10 behöver stärka upp fonderingen. 
Styrelsen föreslår därför att avgiften höjs från 100 till 200 kronor för 1,0 andel. Avgiften per 
fastighet framgår av debiteringslängden. 
 

Att beakta!! 
Med hänsyn till vad som sker och har skett vill styrelsen poängtera att 

- det finns lokala trafikföreskrifter om parkeringsförbud i området. Våra vägar är smala och 
framkomligheten begränsas vid parkering längs vägarna. 

- lokala trafikföreskrifter stipulerar även att högsta tillåtna hastighet inom området är 
 30 km/tim. Respektera detta och tala även med hantverkare som ni anlitar så att även 
 de respekterar hastighetsbestämmelserna. 

- fastighetsägare får inte ta samfällighetsföreningens mark i anspråk (exempelvis för 
asfaltering, plattsättning av infart, utökade gräsytor mm). Fastighetsägare som har gjort 
detta får acceptera att föreningen vid behov måste ta dessa områden i anspråk utan 
ersättning för ”intrånget”. Man får även vara beredd på att skador kan uppstå i samband 
med exempelvis plogning. 

- Lagnöviken är när isarna lagt sig ett uppskattat tillhåll för snöskotrar, fyrhjulingar och 
motorcyklar. Detta är positivt men körning på sandstranden, i naturreservatet och på 
bryggorna får inte förekomma. 
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INKOMST- och UTGIFTSSTAT 2016 
 

Avgifterna är även 2016 baserade på att enbart nödvändiga insatser måste göras för samfällig-
hetsföreningens förvaltning. Kostnaderna avser årlig förvaltning av verksamhetsgrenarna GA:10 
(badvägen), GA:13 (område, vägar och administration) samt avsättning till underhålls- och 
förnyelsefonder enligt lag. 
 

Ekonomiska grundprinciper i LSFF 

 Arbeten som utförs varje år ska betraktas som och bokföras som en kostnad varje år i 
inkomst- och utgiftsstaten. 

 Arbeten som utförs med ett annat intervall än varje år ska ingå i de långsiktiga 
underhållsplanerna och täckas av medel ur fonderna. 

 Kostnaderna ska täckas av medlemmarnas avgifter. Om de beslutade avgifterna inte 
täcker kostnaderna bör underskottet balanseras i ny räkning alternativt betalas genom en 
extra avgift från medlemmarna. 

 

Underhålls- och förnyelsefond  
Styrelsen har skyldighet enligt lag att upprätta underhålls- och förnyelseplaner för verksamhets-
grenarna GA:10 och GA:13. Med de långsiktiga planerna som grund ska enligt lag avsättningar 
göras till fonderna med ett relevant belopp efter ”ekonomisk livslängd”. Argumenten är: 
 

 Den årliga avgiften samt avsättning till fonder ger en mer korrekt ekonomisk redovisning 
av den verkliga kostnaden för slitage och underhåll. 

 Fastigheterna ska varje år solidariskt bidra till årliga reparationer och förnyelse av våra 
tillgångar. 

 Medel finns tillgängliga när föreningen behöver utföra en mer omfattande åtgärd enligt 
styrelsens långsiktiga planering. 

 Medel till akuta åtgärder som kostar mer än budgeterat kan tas ifrån fonden i stället för 
att en extra stämma ska behöva besluta om extra utdebiteringar till medlemmarna ett 
enskilt år. 

 

Avgifter 
 Avgifterna för GA:13 föreslås höjas med 1 200 kronor för fastighet med andelstal 1,2 och 

1 000 kronor för fastighet med andelstal 1,0. För GA:10 förslås avgiften höjas till 200 

kronor per år för hel andel. 

 Årsavgifterna per fastighet för GA:10 och GA:13 framgår av debiteringslängden. 
 

Senaste betalningsdag för avgifterna 
Årsavgifterna för GA:10 och GA:13 ska betalas senast 30 april 2016. Medlem som har behov av 
att dela upp betalningen av årsavgiften måste komma överens om detta med kassören. Vid 
uppdelad betalning utgår en administrationsavgift med 100 kronor. Vid försenad betalning 
kommer ärendet att överlämnas till Kronofogdemyndigheten för rättsliga åtgärder.  
 

Påminnelseavgift, dröjsmålsränta samt inkasso 
Påminnelseavgift utgår med 60 kronor. Dröjsmålsränta utgår vid försenad betalning med 1,5 % 
per månad. Inkassoavgifter utgår med faktiska lagstadgade kostnader.  
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Ersättning för utfört arbete, milersättning, kostnadsersättning 
Medlemmar som utför arbete med särskilda projekt enligt styrelsens beslut får en skattepliktig 
ersättning med 155 kronor per timme. För bilresor utgår skattefri milersättning enligt statliga 
normer. Ersättning för kostnader utgår med faktiska kostnaden mot uppvisande av kvitto. 
Styrelsen använder sig dessutom av en schabloniserad telefonersättning till ordföranden (max 
1 800 kr) och till ordinarie styrelsemedlemmar (max 600 kr) som begär detta. Alla begärda 
ersättningar ska rapporteras vid varje styrelsemöte. 
 

Skötseldagar 
Styrelsen föreslår att 2 gemensamma dagar för områdets skötsel anordnas under 2016. 
Styrelsens förslag till vårens skötseldag är lördagen den 23 april 2016. Höstens skötseldag föreslås 
äga rum i månadsskiftet september/oktober. Ersättning för deltagande i skötseldag utgår med 
200 kronor per fastighet och dag.  
 

Ersättning till styrelse och revisorer för 2016 
Ersättning till styrelsen utgår med 100 % av ett prisbasbelopp. Styrelsen fördelar arvodet inom 
sig. Revisorerna erhåller 990 kronor vardera. Utbetalning sker efter ordinarie föreningsstämman. 
 
 

Inkomst- och Utgiftsstat 2016 
  

Badvägen (GA:10) 
   

  

Inkomst- Utfall Utfall 

Rörelsens intäkter utgiftsstat 2015 2014 

3011 Fasta avgifter        21 200        10 600,00        10 600,00     

 
SUMMA INTÄKTER        21 200        10 600,00        10 600,00     

     Rörelsens kostnader 
   

5140 Underhåll väg -        1 100     -    1 100,00     -    1 075,00     

 
SUMMA KOSTNADER -        1 100     -    1 100,00     -    1 075,00     

     

 

ÅRETS RESULTAT        20 100          9 500,00          9 525,00     

     8991 Till förnyelsefond -      20 100     -    9 500,00     -    9 525,00     

8991 Från förnyelsefond                -                       -                       -       

8998 Balanserat resultat                -                       -                       -       

 
Summa dispositioner -      20 100     -    9 500,00     -    9 525,00     
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Inkomst- och Utgiftsstat 2016 
   GA:13, vägar, område, admin. 
   

  

BUDGET 2016 UTFALL 2015 UTFALL 2014 

3011 Årsavgifter          461 456        356 649,00         289 676,00     

3900 Erhållna bidrag              6 500            6 649,00             8 261,00     

3901 Övriga intäkter                    -              1 761,91           10 950,00     

3908 Medlemsavg amortering lån                    -                         -             70 296,00     

3930 Arrendeintäkter            24 079          24 069,00           24 029,00     

 
SUMMA INTÄKTER          492 035        389 128,91         403 212,00     

     Rörelsens kostnader BUDGET 2016 UTFALL 2015 UTFALL 2014 

5121 Skötseldagar -          10 000                       -                          -       

5122 Underhåll området -          41 000     -    38 789,08     -     21 511,67     

5123 Kostnader bastu                    -       -         500,00                        -       

5140 Underhåll vägar -          30 000     -    29 555,06     -     17 804,00     

5141 Snöröjning och sandning -          85 000     -    65 622,00     -     32 831,00     

6110 Administration -          12 000     -    12 940,50     -       8 975,00     

6390 Övriga kostnader                    -       -         260,00     -       1 162,50     

6391 Föreningsmöten -          16 000     -    17 734,86     -     11 552,84     

6590 Främmande tjänster -          39 700     -    21 776,25     -       8 604,50     

 
Summa externa kostnader -        233 700     -  187 177,75     -   102 441,51     

     7010 Skattepliktigt arvode -          29 600     -    53 480,00     -     40 806,50     

7015 Upplupet arvode -          46 280     -    46 480,00     -     36 645,00     

7331 Bilersättning skattefri                    -       -         462,50     -          520,00     

7510 Arbetsgivaravgift -            7 855     -      2 428,56     -       3 464,97     

7515 Upplupen arbetsgivaravg. -          14 800     -    14 604,00     -     11 323,10     

7690 Övriga personalkostnader -               500                       -                          -       

 
Summa personalkostnader -          99 035     -  117 455,06     -     92 759,57     

     8320 Ränteintäkter              3 200            3 859,97             7 983,66     

8420 Räntekostnader                    -                         -       -       1 862,00     

 
Summa finansiella poster              3 200            3 859,97             6 121,66     

 
SUMMA KOSTNADER -        329 535     -  300 772,84     -   189 079,42     

     

 

ÅRETS RESULTAT       162 500,0          88 356,07         214 132,58     

8992 Till underhållsfond -     162 500,0     -    88 356,07     -   214 132,58     

8992 Från underhållsfond                    -            76 244,70     
 8998 Till/från balanserat resultat                    -                         -                          -       

 
Summa dispositioner -     162 500,0     -    12 111,37     -   214 132,58     
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Treårsplan 2016 – 2018 
 

Arbetet med en omorganisation av vår Samfällighetsförening i enlighet med beslut från 
stämmorna 2012, 2013, 2014 och 2015 går nu in i ett mera utredande och konsoliderande skede. 
I och med erhållande av strandskyddsdispens och permanenta bygglov för byggnader, bryggor 
och verksamhet nere i Lagnöviken kan arbetet med en omorganisation framöver ske enligt ett 
lugnare och mera strukturerat arbetssätt. Inte bara Bad- och Båtklubbens förhållande till 
Samfällighetsföreningen ska utredas utan även hur ägandet av golfbanemarken ska hanteras. 
 
Samfällighetsföreningen står inför några år av tunga investeringar. Speciellt gäller detta väg-
beläggning och vägtrummor men även effektivisering av dikningsföretag. Vägbeläggning och 
vägtrummor bör utredas och åtgärdas under planeringsperioden. 
 
Med hänsyn till detta bör möjligheterna till behövliga inkomster från eventuella markförsälj-
ningar utredas mera detaljerat under perioden. Markförsäljning kan avse såväl försäljning av 
golfbanemarken som exploatering av nya tomter inom området. Det senare ställer sig kom-
munen positiv till och kan, tillsammans med Hagstugan och andra områden på Lagnö, utgöra 
början till och grunden för en framtida utbyggnad av kollektivtrafiken i närområdet. 
 

Vägarna 
Under planeringsperioden kommer behovet av ny vägbeläggning och nya vägtrummor att 
aktualiseras. Vi har fått kostnadsförslag på båda aktiviteterna och ny vägbeläggning belöper sig 
på 1–1,2 miljoner medan nya vägtrummor beräknas kosta cirka 300 000 kronor. Under perioden 
måste en planering i detalj utformas med beaktande av såväl logistik som finansiering.  
Styrelsen har undersökt möjligheterna att arbeta med de olika vägarna var för sig utifrån kvalitet 
och behov men hittills har entreprenörerna visat sig ointresserade av uppdelningar i mindre väg-
sträckor. Detta innebär dock inte att detta alternativ fortsättningsvis ska exkluderas eftersom det 
ger en ur likviditetssynpunkt positiv effekt.  
Avslutningsvis när det gäller vägarna måste bygget av Lagnö Bo beaktas eftersom det med all 
sannolikhet kommer att innebära ett ökat och kraftigt slitage av vägarna i dess närhet. I övrigt 
gäller att vägarna under planeringsperioden kommer att omfattas av normalt sommar- och 
vinterunderhåll. 
 

Badvägen 
Vägen kommer under planeringsperioden att få sedvanligt underhåll i form av sladdning, slåtter 
av dikesrenar samt skötsel av parkeringsplatsen vid havet. Vintertid kommer vägen även 
fortsättningsvis att plogas vintertid för att möjliggöra promenader. 
 

Bad- och hamnområde 
Området vid badet och bryggorna börjar bli riktigt fint. Ny sand på stranden, bryggor som 
successivt rustas upp, Sjöstugan i stort sett klar och kommer under perioden att färdigställas.  
Det som, utöver detta, under perioden är mest prioriterat är ett dike ovanför sandstranden för 
att förhindra att sanden sköljs ut i havet vid kraftiga regn.  
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Området 
Området kommer att behöva kontinuerlig skötsel i form av slyröjning, skötsel av grönområden 
och skog, skötsel av lekplats och bad samt kontroll och översyn av diken. Allt för att permanenta 
ett fortsatt trevligt och välskött område. 
 

Övrigt 
Vi kommer att tillsammans med andra intressenter på Tureholmshalvön att fortsätta att bevaka 
ärendet med cykelväg ut till området. Trosa kommuns nya översiktsplan talar mycket om vikten 
och förträffligheten av cykelvägar men har inte prioriterat Lagnö. 
 
Samfällighetsföreningen står inför stora och kostsamma investeringar framöver varför en 
konkretisering av möjlig förtätning av området och därmed sammanhängande tomtförsäljningar 
kommer att utredas. Målsättningen är att kunna lägga fram ett förslag till en föreningsstämma 
för beslut. 
 

Presumtiv tidsplan för investering i vägar 
 Utredning avseende trummorna på Lotsängsvägen och Lövhagssvägen, 2016. 
 Åtgärda ovanstående trummor, 2017. 
 Åtgärda diket vid vändplanen på Mellanvägen, 2018. 
 Ny vägbeläggning, 2018. 
 Dikning vid Grenvägen och vid lekplatsen, 2019. 
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Debiteringslängd för Lagnövikens samfällighetsförening 2016 

 

 

Sista betalningsdag 

 

2016-04-30 

  Fastig-   Andel  Fast  Andel  Fast  

het Ägare GA:13  avgift  GA:10  avgift  

2:130 Fredrik Lundberg          1,0                  4 403              0,5                100     

  Jonna Lundberg         

2:131 Börje Sandberg          1,0                  4 403              0,5                100     

2:132 Lennart Eriksson          1,2                  5 284              0,5                100     

  Yvonne Wigh                     -       

2:133 Lena Tansey          1,0                  4 403              0,5                100     

  John Tansey         

2:134 Tore Cederborg          1,2                  5 284              0,5                100     

  Eivor Cederborg         

2:135 Jorun Pallesen          1,2                  5 284              0,5                100     

2:136 Johan Hedström          1,2                  5 284              0,5                100     

  Maria Hedström         

2:137 Ebbe Klingmyr          1,2                  5 284              0,5                100     

  Irene Klingmyr         

2:138 Marcus Boije          1,2                  5 284              0,5                100     

2:139 Gunnar Spångberg          1,0                  4 403              0,5                100     

  Margareta Spångberg         

2:140 Dag Schantz          1,0                  4 403              0,5                100     

2:141 Rolf Dellrud          1,0                  4 403              0,5                100     

2:142 Mia Ekström          1,2                  5 284              0,5                100     

  Kim Söderström         

2:143 Elisabet Söderström          1,0                  4 403              0,5                100     

2:144 Kent Hosselton          1,0                  4 403              0,5                100     

  Marianne Hosselton         

2:145 Michael Rasmussen          1,0                  4 403              0,5                100     

  Susanne Rasmussen         

2:146 Bengt Ericson          1,0                  4 403              0,5                100     

2:147 Lars-Olof Blohmé          1,0                  4 403              0,5                100     

2:148 Christel Blohmé          1,0                  4 403              0,5                100     

  Per Blohmé         

2:149 Fleming Sveronius          1,2                  5 284              0,5                100     

  Vanja Sveronius         

2:150 Ronnie Mårtensson          1,2                  5 284              0,5                100     

2:151 Lars-Göran Göransson          1,2                  5 284              0,5                100     

2:171 Ulf Hellström          1,2                  5 284              0,5                100     

  Caroline Soleby         

2:172 Josefine Söremark          1,0                  4 403              0,5                100     

2:173 Barbro Dahlberg          1,0                  4 403              0,5                100     

  Ulf Dahlberg         

2:174 Carina Carnlöf          1,0                  4 403              0,5                100     

2:175 Urban Hultqvist          1,2                  5 284              0,5                100     

  Sofia Hultqvist         

2:176 Kent Olsson          1,0                  4 403              0,5                100     

  Inger Olsson         

2:177 Cecilia Magnusson Sjöberg          1,0                  4 403              0,5                100     

       1,2     12        31,4              138 259            14,5             2 900     

       1,0     17        14,4     
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Debiteringslängd för Lagnövikens samfällighetsförening 2016 

   Sista betalningsdag 

 

2016-04-30     

Fastig-   Andel  Fast  Andel  Fast  

het Ägare GA:13  avgift  GA:10  avgift  

2:178 Karin Siggelin          1,0                  4 403              0,5                100     

  Anders Siggelin         

  Eva Siggelin 

 

  

 

  

2:179 Björn Andersson          1,2                  5 284              0,5                100     

  Agneta Andersson         

2:180 Bertil Florin          1,2                  5 284              0,5                100     

  Gunilla Florin         

2:181 Agneta Snöbohm          1,2                  5 284              0,5                100     

  Åke Snöbohm         

2:182 Petra Terzitane          1,0                  4 403              0,5                100     

  Andreas Hanson         

2:183 Malin Leijon          1,2                  5 284              0,5                100     

  Kristoffer Leijon         

2:184 Henry Green          1,2                  5 284              0,5                100     

2:185 Curt E Gustawson          1,0                  4 403              0,5                100     

2:186 Curt E Gustawson          1,0                  4 403              0,5                100     

2:187 Anders Hanson          1,0                  4 403              0,5                100     

2:188 Åke Mårtensson          1,0                  4 403              0,5                100     

  Kristina Mårtensson         

2:189 Göran Hjärpe          1,0                  4 403              0,5                100     

  Laila Friberg Hjärpe         

2:190 Kjell Blanklin          1,2                  5 284              0,5                100     

  Carina Boije-Blanklin         

2:191 Niklas Nordmark          1,2                  5 284              0,5                100     

  Cecilia Ahnstrand         

2:192 Helena Eng Sjövik          1,2                  5 284              0,5                100     

2:193 Peter Ström          1,2                  5 284              0,5                100     

  Catarina Isberg         

2:194 Hans Twine Liljegren          1,2                  5 284              0,5                100     

2:195 Mariana Magnusson          1,2                  5 284              0,5                100     

2:196 Thorsten Sandberg          1,2                  5 284              0,5                100     

2:197 Gunilla von Arnold Holmer          1,2                  5 284              0,5                100     

2:198 Ulf Rundberg          1,0                  4 403              0,5                100     

  Jaana Rundberg         

2:199 Björn Weijmar          1,2                  5 284              0,5                100     

2:200 Inger Svejd          1,2                  5 284              0,5                100     

2:201 Ewa Ericson          1,2                  5 284              0,5                100     

2:202 Paul Boström          1,0                  4 403              0,5                100     

  Ann-Charlotte Boström         

2:203 Håkan Westin          1,2                  5 284              0,5                100     

  Lovisa Wikström         

2:204 Hans-Ove Andersson          1,0                  4 403              0,5                100     

  Nils-Gunnar Leijonmarck         

2:205 Marianne Esberg          1,2                  5 284              0,5                100     

       1,2     18         31,6              139 142            14,0             2 800     

       1,0     10         21,6     
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Debiteringslängd för Lagnövikens samfällighetsförening 2016 

   Sista betalningsdag 

 

2016-04-30     

Fastig-   Andel  Fast  Andel  Fast  

het Ägare GA:13  avgift  GA:10  avgift  

2:206 Andreas Hettman          1,2                  5 284              0,5                100     

  Kerstin Hettman   

 

    

2:207 Lars Parling          1,2                  5 284              0,5                100     

  Carola Parling   

 

    

2:208 Peter Schmitt          1,2                  5 284              0,5                100     

  Tiina Schmitt         

2:209 Tore Sandin          1,2                  5 284              0,5                100     

2:210 Anders Ekman          1,2                  5 284              0,5                100     

  Cathrin Ekman         

2:211 Jan-Olov Norberg          1,2                  5 284              0,5                100     

  Kicki Andlin Norberg         

2:212 Bengt Åkerlid          1,2                  5 284              0,5                100     

  Inga-Lill Åkerlid         

2:213 Britt Thorsell          1,2                  5 284              0,5                100     

2:214 Patrick Hörstam          1,2                  5 284              0,5                100     

2:215 Björn-Olof Wiklund          1,2                  5 284              0,5                100     

  Ulla Wiklund         

2:216 Bengt Forssberg          1,0                  4 403              0,5                100     

  Anita Forssberg         

2:217 Kennet Sverking          1,2                  5 284              0,5                100     

  Birgitta Sverking         

2:218 Rolf Pettersson          1,2                  5 284              0,5                100     

  Britt Pettersson         

2:219 Stefan Rodin          1,2                  5 284              0,5                100     

  Helen Fanta         

2:220 Mårten Karlsson          1,2                  5 284              0,5                100     

2:221 Ann-Margrete Nilsson          1,0                  4 403              0,5                100     

  Jan Nilsson         

2:222 Tommy Johansson          1,2                  5 284              0,5                100     

2:223 Tommy Räsänen          1,2                  5 284              0,5                100     

  Petra Olsson         

2:224 Ulf Wallin          1,2                  5 284              0,5                100     

2:225 Barbro Gustavsson          1,0                  4 403              0,5                100     

2:226 Rikard Johansson          1,0                  4 403              0,5                100     

2:227 Lars Salheim          1,0                  4 403              0,5                100     

  Anette Salheim         

2:228 Hans Karlsson          1,2                  5 284              0,5                100     

  Lillemor Karlsson         

2:229 Hans Svalin          1,2                  5 284              0,5                100     

  Maria Sundfeldt Svalin         

2:230 Elf Förare          1,2                  5 284              0,5                100     

  Angela Högberg         

2:231 Anna Hounslow          1,2                  5 284              0,5                100     

2:232 Fredrik Högberg          1,2                  5 284              0,5                100     

  Maarit Lohilahti Högberg         

1,2 22        31,4              138 263            13,5             2 700     

1,0 5        26,4     
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Debiteringslängd för Lagnövikens samfällighetsförening 2016 

  
  Sista betalningsdag 

 

2016-04-30     

    Andel  Fast  Andel  Fast  

Fastighet Ägare GA:13  avgift  GA:10  avgift  

2:233 Louise Sun 

         

1,0     4 403          0,5                100     

2:234 Ing-Marie Engström 

         

1,2     5 284          0,5                100     

2:235 Barbro Liberg 

         

1,2     5 284          0,5                100     

  Håcan Liberg 

 

  

 

  

2:274 BRF Lagnögård 

         

3,0     13 209          4,5                900     

2:322 Kjersti Tusvik 

         

1,0     4 403            -                     -       

2:347 Tomtbolaget THV AB 

         

1,0     4 403            -                     -       

2:348 Tilja AS 

         

1,0     4 403            -                     -       

2:371 AB Hvalfisken 

         

1,0     4 403            -                     -       

2:281 Bengt Fritiofsson 

           

-       

 

         1,5                300     

  Charlotte Pira Fritiofsson         

2:21 Annika Jung Backman 

           

-       

 

         1,5                300     

  Erik Jung         

  Fredrik Jung         

  Krister Jung         

  Niklas Jung         

  Lagnövikens Bad- och Båtklubb 

           

-       

 

       52,0           10 400     

  Trosa Golfklubb 

           

-       

 

         1,0                200     

2:370 Länsstyrelsen i Södermanlands län 

           

-       

 

         2,0                400     

 

SUMMA ÅRSAVGIFT och 

ANDELAR 

    

104,8     461 456     106,0           21 200     

  

       

10,4     45 792        64,0           12 800     

      

       1,2     2  54  

                         

64,8     

  

       1,0     5  40  

                         

40,0     

  

       3,0     1 

 

                       

104,8     

  

      
63 Hushåll, mantalsskriven boende 64 % 

   
37 Hushåll, ej mantalsskriven boende 38 % 
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Valberedningens förslag till styrelse, revisorer samt valberedning för Lagnövikens 
Samfällighetsförening, 2016 
 
Beroende på svårigheter i arbetet med att rekrytera ledamöter till styrelsen har valberedningens 
förslag inte hunnit undertecknas av valberedningens medlemmar. Nedanstående är emellertid 
det förslag som tagits fram och som är förankrat inom valberedningen. 
  
 
Ordinarie ledamöter 
Kjell Blanklin  Vald 2016 
Ronnie Mårtensson Omval 2016-2017 
Fleming Sveronius Vald 2016 
Christoffer Leijon Nyval 2016-2017 
Ing-Marie Engström Nyval 2016-2017 
 
Suppleanter 
Per Carlesson Omval 2016-2017 
Mia Ekström  Omval 2016-2017 
Carina Carnlöf Omval 2016-2017 
Elf Förare  Nyval  2016-2017 
 
Valberedningen föreslår Kjell Blanklin som ordförande för 2016. 
 
Revisorer 
Valberedningen föreslår Elisabet Söderström och Rikard Johansson som revisorer för 2016. 
 
Valberedning 
Valberedningen föreslår att kandidater diskuteras på årsstämman. 
 
 
Lagnöviken den 9 feb 2016 
 
 
 
  
Olle Wiklund 
 
 
 
 
Urban Hultqvist   Andreas Hettman 
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ORDLISTA 
 

Anläggningsbeslut  
Lagnövikens Samfällighetsförening har två verksamhetsområden, gemensamhetsanläggning för 
badvägen (GA:10) och gemensamhetsanläggning för övrig verksamhet (GA:13). Inom föreningens 
mark finns även en brygganläggning som förvaltas av styrelsen för Lagnövikens Bad- och Båt-
klubb. Alla medlemmar i GA:13 är också medlemmar i Bad- och Båtklubben. Anläggningsbesluten 
är fattade av Lantmäteriet och föreningen är skyldig att följa dessa beslut. Det är inte tillåtet för 
styrelsen i en samfällighetsförening att bedriva verksamhet som är i strid med anläggningsbeslut. 
 

Balansräkning 
Balansräkningen visar föreningens ekonomiska ställning vid verksamhetsårets slut. Den ena sidan 
av balansräkningen visar föreningens tillgångar (pengar på banker, fordringar mm). Den andra 
sidan av balansräkningen visar finansiering av tillgångarna indelat i eget kapital och skulder. 
 

Finansiering 
Finansiering sker genom användning av föreningens egna likvida medel. Om pengarna inte räcker 
till så bör styrelsen kalla till extra föreningsstämma för att besluta om en ytterligare utdebitering 
till medlemmarna. Endast i extrema undantagsfall bör föreningen ta lån. 
 

Firmatecknare 
Styrelsen beslutar om vilka regler som ska gälla för hur styrelsen ska sköta ärenden som före-
kommer under förvaltningen av samfällighetsföreningens angelägenheter och vilka som ska ha 
rätt att juridiskt företräda LSFF. Sedan flera år har styrelsen beslutat att två ordinarie ledamöter i 
förening ska teckna firman. Bl.a. Lantmäteriet och våra banker, SEB och SBAB, kräver att styrelsen 
lämnar en vidimerad kopia av protokollet från det konstituerande sammanträdet. 
 

Föreningens underhållsfond.  
En tillräcklig avsättning till underhållsfonderna är ett viktigt instrument för att fördela kostnader 
på ett riktigt sätt över tiden och vidmakthålla den goda standarden för föreningens tillgångar. 
Avsättningen anpassas därför varje år med hänsyn till kostnadsläge och planerat underhåll. 
 

Föreningsstämma, ordinarie och extra 
Föreningsstämman är det tillfälle under året då medlemmarna ges möjlighet att fatta beslut i 
föreningens angelägenheter. Ordinarie föreningsstämma (populärt kallad årsstämma) hålls en 
gång per år under februari månad. Där behandlas styrelsens årsredovisning, förslag till inkomst- 
och utgiftsstat och då väljs också styrelse.  
Extra föreningsstämma kan hållas när styrelsen anser att någon fråga är så viktig att medlem-
marna bör besluta. Beslut fattas normalt av den valda styrelsen. Som medlem i Lagnövikens 
Samfällighetsförening har Du möjlighet att, genom att närvara på föreningsstämma, själv vara 
med och påverka Din boendemiljö, årsavgifter och andra frågor som rör föreningen. 
 
Förvaltningsberättelse.  
Den del av årsredovisningen, som i text förklarar verksamheten, kallas förvaltningsberättelse. 
Den talar om vilka som haft förtroendeuppdrag i föreningen, vad som i huvudsak förekommit 
samt redovisar en del fakta om verksamheten. Övriga delar av årsredovisningen är balans-
räkningen och resultaträkningarna. 
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Debiteringslängd  
Debiteringslängden är en förteckningen över vilka fastigheter som är medlemmar i Lagnövikens 
Samfällighetsförening och vilket belopp som fastighetens ägare är skyldig att betala till samfäll-
ighetsföreningen för att täcka kostnaderna för ett verksamhetsår. 
 

Gemensamhetsanläggning (GA) 
Verksamheten i samfällighetsföreningen är indelad i två gemensamhetsanläggningar, GA:10 och 
GA:13. Anledningen är att medlemmarna i respektive GA inte är exakt samma.  
Grunden i vår förening är 87 fastigheter som ingår i både GA:10 och GA:13. Dessa fastigheter 
ligger inom marken som LSFF äger, fastigheten Tureholm 2:165. Lantmäteriet har beslutat att de 
fyra fastigheterna vid Lövhagen också ska ingå i GA:13 eftersom de använder vägarna i området 
för att kunna ta sig till och från sina fastigheter. I GA:10 ingår, förutom de 87, även två fastigheter 
vid stranden, Trosa Golfklubb och Staten (Naturvårdsverket). Bostadsrättsföreningen Lagnö Gård 
är medlemmar i både GA:10 och GA:13. 
 

Inkomst- och utgiftsstat  
Ordinarie föreningsstämman beslutar om styrelsens förslag till inkomst- och utgiftsstat (populärt 
kallad budget). Den utgör underlag för att besluta om hur stora avgifter som ska utdebiteras varje 
år. I årsavgifterna för GA:10 och GA:13 ska även beloppet för avsättning till underhållsfond ingå. 
 

Konstituerande styrelsemöte 
Så fort som möjligt efter att styrelsen blivit vald på den ordinarie föreningsstämman så ska 
styrelsen hålla ett konstituerande sammanträde. Kontaktpersoner för olika verksamheter, kassör 
och sekreterare utses. Ordförande för LSFF väljs på stämman.  
I det konstituerande styrelsemötet beslutar styrelsen vilka ordningsfrågor som ska gälla för 
styrelsens ledamöter. Regler för firmateckning, inköp, attest och förhandlingar fastställs. 
Eventuella fullmakter för bank- och postärenden tas fram. Sedan flera år har styrelsen beslutat 
att två ordinarie ledamöter i förening ska attestera inköp. Styrelseledamot som begär ersättning 
för utfört arbete eller utlägg ska låta två andra ledamöter attestera denna typ av ersättningar. 
 

Kortfristiga skulder  
Kortfristiga skulder är skulder som föreningen måste betala senast inom ett år. 
 

Kostnader 
Kostnaderna kan delas upp i tre avsnitt. Årliga kostnader för driften, främmande tjänster och 
personalkostnader. Bland kostnaderna finns också poster som inte motsvaras av utbetalningar 
under året, t ex avsättningar till underhållsfonder. 
 
Likviditet 
Med likviditet menas föreningens betalningsberedskap, dvs. möjlighet att betala skulder i rätt tid. 
Lagnövikens Samfällighetsförening har idag en mycket god likviditet. 
 

Medlem 
Det är fastigheten som är medlem i samfällighetsföreningen. Rättigheter till och skyldigheter mot 
föreningen har fastighetens ägare. När en fastighet byter ägare så inträder den nye ägaren 
obligatoriskt i samfällighetsföreningen genom att fastigheten ingår i föreningen. 
 

Medlemsregister 
Samfällighetsföreningen har skyldighet att hålla ett medlemsregister över vilka fastigheter som 
ingår i gemensamhetsanläggning GA:10 respektive GA:13 och vilka som äger respektive fastighet. 
Kassören har registret i vårt administrativa program Visma Förening. Lantmäteriet ansvarar 
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genom anläggningsbesluten för att det finns en förteckning över vilka fastigheter som ingår i 
Lagnövikens Samfällighetsförening. 
För att styrelsen ska kunna hålla medlemsregistret aktuellt är det viktigt att Du som fastighets- 
ägare skickar in en anmälan till styrelsens kassör varje gång det sker någon form av förändring. 
 

Resultaträkning 
Resultaträkningarna för GA:10 och GA:13 visar i siffror föreningens samtliga intäkter och 
kostnader för verksamhetsåret. I vårt fall är det de återkommande årliga intäkterna och 
kostnaderna som redovisas. Kostnader som uppstår med annat intervall än varje år redovisas 
genom avsättning till respektive uttag från underhållsfonderna. Se även Underhållsplan. 
 

Revisionsberättelse.  
Revisorerna ska verkställa revision enligt de anvisningar som ges i lag och föreningens stadgar. 
Revisorernas uppgift är att kontrollera styrelsens förvaltning av verksamheterna under året. Det 
sker genom att löpande under året följa styrelsens beslut i protokollen från styrelsemöten samt 
granska styrelsens bokföring vid årsbokslutet. Se även Styrelse – Förvaltning. 
 

Styrelse – Förvaltning 
Det finns två olika sätt att sköta förvaltningen av en samfällighetsförening, delägarförvaltning 
eller föreningsförvaltning. Delägarförvaltning är tillämpbart när det är få fastigheter som är 
medlemmar och beslut måste då fattas i total enighet. 
Av praktiska skäl, när det gäller föreningsförvaltning, är det omöjligt för medlemmarna att avgöra 
varje delfråga i föreningsarbetet. En samfällighetsförening behöver någon som handlar å dess 
vägnar. Ordinarie föreningsstämman väljer därför en styrelse som sköter förvaltningen.  
Protokoll från styrelsesammanträden är inte offentliga, varför medlem eller utomstående inte 
har rätt att ta del av styrelseprotokollen. Det är revisorernas uppgift att granska styrelsens 
protokoll och räkenskaper. 
Protokoll från föreningsstämmor är däremot offentliga och kan läsas på föreningens hemsida 
www.lagno.se eller i original hos föreningens ordförande. Även kallelser till stämmor finns att 
läsa på hemsidan. 
 

Underhållsplan 
Styrelsen är skyldig att varje år göra en underhållsplan. I den gör styrelsen bedömningen hur 
stora avsättningarna ska vara till underhållsfonden varje år. Det är mycket viktigt att styrelsen gör 
nya långsiktiga bedömningar varje år så att avsättningarna anpassas till rådande kostnadsläge och 
till aktuellt behov av åtgärder. 
 
Årsavgift 
Ordinarie föreningsstämman fattar beslut om hur stora årsavgifter som fastighetens ägare ska 
betala till föreningen. Fastigheterna i LSFF har olika andelstal, enligt Lantmäteriets beslut, och 
andelstalen presenteras i debiteringslängden vid ordinarie föreningsstämman. 
Kravet att betala den fastställda årsavgiften är mycket starkt i lagen. Föreningen har rätt att 
omedelbart skicka en obetald fordran till Kronofogden för indrivning. Fordran för årsavgift till en 
samfällighetsförening har större rätt än alla andra fordringar.  
 
Årsredovisning 
Detta är den redovisning styrelsen avger över ett avslutat verksamhetsår. Årsredovisningen ska 
behandlas av ordinarie föreningsstämman.  
Årsredovisningen ska förutom förvaltningsberättelse, balansräkning och resultaträkningar för 
GA:10 och GA:13 även omfatta förslag till resultatdisposition och revisionsberättelse. 

http://www.lagno.se/
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Lagnövikens Samfällighetsförening (LSFF) 
 

(Observera att ett ombud endast får företräda en medlemsfastighet, förutom sin egen) 

FULLMAKT  

för ______________________________________________________________ att företräda  

 

delägarfastigheten Tureholm 2: ______________vid ordinarie föreningsstämman 2016-03-12. 

 

Fastighetsägare 1   Fastighetsägare 2 

Ort       datum   Ort       datum 

 

 

_____________________   _____________________ 

Underskrift    Underskrift 

 

_____________________   _____________________  

Namnförtydligande   Namnförtydligande 

 

 

Fastighetsägare 3   Fastighetsägare 4 

Ort       datum   Ort       datum 

 

_____________________   _____________________ 

Underskrift    Underskrift 

 

_____________________   _____________________  

Namnförtydligande   Namnförtydligande 


