








Behov av upplåning 

Den stora satsningen på vägarna har gjort att kassorna behöver fyllas på. Vi har fortsatt stora 
satsningar på vattentankar och innerbryggan i hamnen. Det gör att vi behöver låna upp pengar, 
som skrivs av över tid, i år. Det handlar om 1 475 000 kronor totalt. 

Påpekande från Gunnel Wärn Hede, tomt 146: Det finns medlemmar i OBS som är oroliga för 
stora kostnader, stora engångssummor som lantmäterikostnaden. Har ni diskuterat 
utdebiteringen, kan avgifterna delas upp under året? 
Svar från Christian Fegler: Stora kostnader som upplåningen är inräknad i budgeten, den 
påverkar inte avgiften. Om vi inte lånar så handlar det om direktdebitering. Totalt sett är 
avgiftens storlek ganska lik tidigare avgift. Det har förekommit att avgiften har delats upp, vi 
kan tänka på det framöver. När det gäller lantmäterikostnaden har vi gått igenom den. Arbetet 
har pågått under lång tid och tagits om hand i förra årets bokslut. Kostnaden blev större än väntat 
men har hanterats. 
Kommentar av Björn Jarlsäter: Lantmäteriets utredning har pågått i tre år och fakturorna har 
kommit det sista året. Vi har kontrollerat att timmarna stämmer. 

Stämman beslutade att godkänna verksamhetsplan och fastställa utgifts- och inkomststat. 
Stämman beslutade om upplåning på upp till 900 000 kronor för tankar och 575 000 kronor för 
bryggor. Amorteras på 20 år för tankar (10 år om banken inte godkänner) och 10 år för bryggor.

8. Information om återvinningsstation

Det har i flera år funnits önskan om att flytta återvinningsstationen och det har jobbats med
frågan lika länge. Nu har den flyttats till en plats utanför vårt område på Stenbocks mark.

9. Val av styrelse och styrelseordförande

Stämman följde valberedningens förslag. Följande beslutades därmed:
• Omval av Björn Jarlsäter som ordförande.
• Nyval av ledamot Helle Kant.
• Omval av ledamöterna Stefan Engström, Björn Wennberg och Roger Thunell.
• Nyval av suppleanten Christian Fegler.

10. Val av revisorer

Stämman följde valberedningens förslag, och beslutade nyval av Mikael Bergman.

Kommentar av Björn Jarlsäter: Maj-Britt Anderson har nyligen aviserat att hon vill sluta. En
ersättare har inte kunnat hittas på den korta tid som stått till valberedningens förfogande.
Frågafrån Gunnel Wärn Hede, tomt 146: Är det ok enligt stadgarna?
Svar från Björn Jarlsäter: Nej, vi har en vakans som ska fyllas.
Kommentar från Mikael Bergman (nyvald): Enligt valberedningen skulle en revisor vara kvar.
Svar från Björn Jarlsäter: Ja, det är en rekommendation att vara överlappande. Vi ska säkerställa
överlämningen, styrelsen och valberedningen jobbar vidare med frågan. Ett sista alternativ är att
ta in en extern resurs om vi inte hittar någon inom samfälligheten.
Kommentar från Gunnel Wärn Hede, tomt 146: Nu kommer Helle Kant in i styrelsen, det är
mycket positivt men det behövs fler kvinnor i styrelsen.
Svar från Björn Jarlsäter: Vi har försökt få in fler kvinnor, vi är väldigt öppna för det. Vi har
haft med kvinnor tidigare men de har varit svårare att få in i styrelsen.
Kommentar från Gunnel Wärn Hede, tomt 146: Dags att diskutera hur rekryteringen går till.

11. Val av valberedning och sammankallande

Stämman valde sittande valberedning att fortsätta sitt arbete. Det beslutades därmed att Anders
Sundqvist fortsätter som sammankallande tillsammans med Göran Norström.
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