
Protokoll 2 
 

 

Ornö Brevik samfällighetsförening  

 
Protokoll fört vid extra föreningsstämma den 

25 februari 2016 i Jordbro Kulturhus 

 
 

1) Frågan om mötets behöriga utlysande 
 

Ordföranden Björn Hansen hälsade deltagarna välkomna och öppnade Ornö 
Breviks samfällighetsförenings (OBs) extra stämma. 
Stämman godkände att denna extra stämma är behörigt utlyst via separat 
kallelse till berörda medlemmar samt kallelse på anslagstavla i Brevik.  

 

2) Närvaroförteckning 
 

56 fastigheter var närvarande i enlighet med separat närvarolista. 
 

3) Val av ordförande för stämman 
 
Till ordförande valdes Björn Hansen 
 

4) Val av sekreterare för stämman 
 
Till sekreterare valdes Göran Stenfelt 

5) Val av två justeringsmän 
 
Som justeringsmän valdes Mikael Rundqvist och Christer Sundbom 

6) Placering av infiltrationsanläggning samt tankarna  
 

Historik och motiv för byte av placering av infiltrationsanläggning och tankar 
redovisas liksom styrelsens förslag på ny placering. 
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7) Styrelsen beviljas rätt att ansöka om ändring av 
anläggningsdelarnas placering 
 
Efter genomgång av förslaget om ändring av anläggningsdelarnas placering 
fattades följande beslut på stämman. 

  

Stämman beslutade att den slutna tanken och slamtanken med bufferttank 

skall placeras på ny plats i enlighet med utskickad och presenterad ritning dvs. 

söder om Breviksvägen mitt för grusvägen till Eknäset enligt ritning R-51.1-06 

15-12-31. 

 
Stämman beslutade också att infiltrationsanläggningen skall placeras på ny 
plats på Norra Gärdet i enlighet med utskickad och presenterad ritning. 
 
Stämman beslutade även att projektet kan fortsätta utan att formellt besked 
från SMOHF avvaktas.  
  
Det framkom under stämman att tomt 146 har egen vattenbrunn och är orolig 
för att vattnet i den egna brunnen kan ta skada av infiltrationsanläggningen.  
OBs styrelse meddelar under extra stämman att man anser att 
fastighetsägaren brunn inte kommer att påverkas men att man ändå ska 
undersöka frågan.  
 

8) Fråga om olika finansieringsalternativ 
 

Christer Sundbom (OBs kassör), presenterar några olika exempelberäkningar 

på hur slutfinansiering av avloppsprojektet kan komma att hanteras. Slutligt 

förslag kommer att presenteras och beslutas på kommande stämmor. Det 

framlades förslag om att styrelsen ska göra en enkät i frågan för att få en 

indikation på hur medlemmarna ser på den slutliga finansieringen. Sådan 

enkät kommer att göras. 

9) Meddelande av plats där stämmoprotokollet hålls tillgängligt 
 

Stämman beslutar att stämmoprotokollet skickas ut per epost samt anslås på 
anslagstavla i Brevik. 
 

10) Stämman avslutas 
 

Ordföranden tackade samtliga deltagande samt avslutade mötet 
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Stockholm 3 Mars 2016  
 
Vid protokollet: 

 

 

Göran Stenfelt 

 

 

 

Justeras: 

 

…………………………………….                   …………………………………. 
Christer Sundbom   Mikael Rundqvist 
 


