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18 Stämman avslutas 
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• Både vakuumanläggningen (toaletterna) och BDT-

anläggningen har fungerat bra under året!

• De problem som inträffat har vi till största delen 

ställt till själva genom att vi spolat ner ”fel” saker
• Reparation/rensning av en pump kostar oss  7 – 10 000 kr 

varje gång!

• Programmet för egenkontroll har följts
• Några fel eller olägenheter har inte noterats

• Årsrapporten godkänd av SMOHF

• Ett par fel har åtgärdats av Styrhytten på garanti



• Arbetet med relationshandlingarna har pågått 
under året, beräknas vara klart per den 31 maj
• Ritningarna är helt klara, vissa texter återstår

• Styrelsen har valt att lägga frågan om 
momsredovisningsskyldighet på is tills vidare 
då ingen rimlig lösning ännu presenterats av 
Grant Thornton

• Styrelsen har arbetat vidare med frågan om 
medlemmars möjlighet att lösa sin del av 
samfällighetens lån men har, som tidigare 
meddelats, inte funnit någon fungerande 
lösning



• Fortsatt arbete med myndighetsbeslut 

(tankplaceringen) – Lantmäteriet

• Möte med Lantmäteriet den 16 april 2019

• Samtliga handlingar på plats hos Lantmäteriet i 

november 2019

• Förrättningssammanträde den 28 november 2019



• Löpande underhåll av vakuumanläggningen 
och BDT-anläggningen

• Merparten av medlemmarna är anslutna, 
anläggningen går nu med full kapacitet

• Fortsatt arbete med myndighetsbeslut 
(tankplaceringen) – Lantmäteriet
• Beslut togs i mars 2020, laga kraft 17 april

• Beslutet överklagades av medlem 17 april

• Styrelsen fick besked först den 19 maj!
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• Drift, underhåll och eventuella förbättringsarbeten i 

anläggningen
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Godkännande av utgifts- och inkomststat

Fastställande av debiteringslängd
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Styrelseledamöter & Suppleanter
Valda till 2021:

Gunnel Wärn Hede, tomt 146

Göran Stenfelt, tomt 31

Omval på 1 år (2021):

Peter Lundbeck, ordförande, tomt 153

Christer Sundbom, tomt 34

Johan Lindén, suppleant, tomt 212

Gunnar Holm. Suppleant, tomt 196

Revisorer

Vald till 2021

Claes Eriksson, tomt 27

Vald till 2022

Maj-Britt Andersson, tomt 228

Valberedning

Anders Sundqvist, tomt 231 (sammankallande)

Börje Wirås, tomt 201
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Att fundera på under sommaren och tidiga hösten……… 

Vilka kan ställa upp i styrelsen?

Nya krafter behövs i styrelsen då ett flertal av nuvarande 

ledamöter överväger att lämna på stämman 2021!

”Gamla” ledamöter ställer självklart upp som adjungerade 

och/eller rådgivande!

Nya ledamöter behöver alltså inte känna sig ”övergivna”!




