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Föreningsstämma i Ornö Brevik Samfällighetsförening 15 maj 2018



8. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse

9.        Ansvarsfrihet för styrelsen

10. Framställningar från styrelsen eller motioner från medlemmar

11      Styrelsens förslag till utgifts- och inkomststat samt debiteringslängd

12      Val av styrelse, styrelseordföranden samt suppleanter

13      Val av revisorer samt revisorssuppleanter

14      Val av valberedning/valkommitté

15     Ersättningar till styrelsen och revisorerna 

16     Övriga frågor

- Information om möjlighet att förskottsbetala del av samfällighetens lån

17 Meddelande av plats där stämmoprotokollet hålls tillgängligt

18 Stämman avslutas 
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1. Mötets öppnande

2. Val av ordförande för stämman

3. Val av sekreterare för stämman 

4. Val av två justeringsmän 

5. Frågan om mötets behöriga utlysande 

6. Närvaroförteckning

7. Godkännande av dagordningen
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10. Framställningar från styrelsen eller motioner från medlemmar
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15     Ersättningar till styrelsen och revisorerna 

16     Övriga frågor

- Information om möjlighet att förskottsbetala del av samfällighetens lån

17 Meddelande av plats där stämmoprotokollet hålls tillgängligt

18 Stämman avslutas 
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• Placering av tankar vid infarten till området

• Kommunal borgen på 10 miljoner beviljad i juni, 

ytterligare 20 miljoner beviljade i oktober/november

• Slutlig MF på 6,8 miljoner inkl. moms i augusti!

• Advokatbesök, besök hos Styrhytten och byggkonsult

• Granskning av MF med hjälp av bl.a. några medlemmar

• Hjälp av banken tack vare kommunal borgen

• Vakuumanläggningen färdigställs under hösten efter att 

nödvändiga bygghandlingar och elritningar kommit på 

plats under sommaren



• Funktionskontroller t.s.m. Styrhytten och Thomas Larsson 
vid två tillfällen under hösten 2017

• Nödvändiga kompletteringar och efterbeställningar görs

• Slutbesiktning den 3 november

• Bufferttanken imploderar, stora tankarna ligger i vatten 
p.g.a. felaktig eller ingen dränering!

• OBs har bestridit fakturan, pågående tvist!

• Frågan om momsregistrering aktiverad under hösten

• Grant Thornton arbetar mot ”success fee”, ingen risk för 
OBs

• Inbjudan till politiker i Haninge Kommun efter önskemål 
från verkställande politiska ledningen

• Datum bestäms till den 18 januari 2018



• Ny anmälan om skada på nedlagda affären

• Fortsatta diskussioner med Bruket angående deras gärde



• Förhandling med ett antal banker för att uppnå lägre
räntenivå på våra lån – avtal med SHB

• Nystart på arbetet med markbädden

• Confrema fick jobbet, start den 3 april

• Styrhytten fick frågan men kunde inte göra jobbet förrän 
januari 2019! Dessutom var prisindikationen högre än 
Confremas offert

• Fel pump i bufferttanken, utredning pågår! Ny pump + byte 
beställt

• Anslutningspunkten för tryckledningen lokaliserad den 11 maj!

• Löpande arbete med att få vakuumanläggningen att 
fungera som den ska



Resultat- och Balansräkning 



Revisionsberättelsen



1. Mötets öppnande

2. Val av ordförande för stämman

3. Val av sekreterare för stämman 

4. Val av två justeringsmän 

5. Frågan om mötets behöriga utlysande 

6. Närvaroförteckning

7. Godkännande av dagordningen

8. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse

10. Framställningar från styrelsen eller motioner från medlemmar

11      Styrelsens förslag till utgifts- och inkomststat samt debiteringslängd

12     Val av styrelse, styrelseordföranden samt suppleanter

13     Val av revisorer samt revisorssuppleanter

14     Val av valberedning/valkommitté

15     Ersättningar till styrelsen och revisorerna 

16     Övriga frågor

- Information angående möjlighetet att förskottsbetala del av samfällighetens 

lån

17 Meddelande av plats där stämmoprotokollet hålls tillgängligt

18 Stämman avslutas 
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• Anslutning och uppstart av BDT-anläggningen, v 22

• Fortsatta diskussioner med Lantmäteriet

• Avsluta tvisten med Styrhytten angående dränering av 

tankområdet

• Momsfrågan

• Möjlighet att förskottsbetala sin andel av föreningens lån

• Återkommer som en separat punkt

• Återstående återställning i området

• Fortsatta diskussioner med den politiska ledningen i 

Haninge kommun angående stöd/bidrag för anläggningen



1. Mötets öppnande

2. Val av ordförande för stämman

3. Val av sekreterare för stämman 

4. Val av två justeringsmän 

5. Frågan om mötets behöriga utlysande 

6. Närvaroförteckning

7. Godkännande av dagordningen

8. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse

9.        Ansvarsfrihet för styrelsen

11      Styrelsens förslag till utgifts- och inkomststat samt debiteringslängd

12     Val av styrelse, styrelseordföranden samt suppleanter

13     Val av revisorer samt revisorssuppleanter

14     Val av valberedning/valkommitté

15     Ersättningar till styrelsen och revisorerna 

16     Övriga frågor

- Information angående möjlighet att förskottsbetala del av samfällighetens lån

17 Meddelande av plats där stämmoprotokollet hålls tillgängligt

18 Stämman avslutas 
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12     Val av styrelse, styrelseordföranden samt suppleanter

13     Val av revisorer samt revisorssuppleanter
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Förslag på inkomst-och utgiftsstat Ornö Brevik samfällighetsförening



Godkännande av utgifts- och inkomststat

Fastställande av debiteringslängd



1. Mötets öppnande

2. Val av ordförande för stämman

3. Val av sekreterare för stämman 

4. Val av två justeringsmän 

5. Frågan om mötets behöriga utlysande 

6. Närvaroförteckning

7. Godkännande av dagordningen

8. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse

9.        Ansvarsfrihet för styrelsen

10. Framställningar från styrelsen eller motioner från medlemmar

- flytt av infiltrationsanläggning

- finansiering/nya insatser från medlemmarna

11      Styrelsens förslag till utgifts- och inkomststat samt debiteringslängd

15     Ersättningar till styrelsen och revisorerna 

16     Övriga frågor

17 Meddelande av plats där stämmoprotokollet hålls tillgängligt

18 Stämman avslutas 
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