
                             Kallelse 

Till ordinarie föreningsstämma för Granlunds fritidsområdes sff. 

Tid: Lördagen 26/5 2018, kl 10:00 

Plats: Sockenstugan, Västerljung 

Dagordning: 
1. Stämmans öppnande. 

2. Val av ordförande för stämman.  

3. Val av sekreterare för stämman. Kan väljas av stämmoordförande.  

4. Godkännande av närvarolistan som röstlängd.  

Vid begäran om andelstalsröstning måste andelstal anges på röstlängden. 

5. Godkännande av dagordning.  

6. Val av två justeringsmän tillika rösträknare.  

7. Fråga om kallelse skett i behörig ordning.  

8. Genomgång av årsredovisning för det gångna verksamhetsåret. 

9. Genomgång av revisorernas berättelse.  

10. Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning.  

11. Beslut i anledning av föreningens vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen.  

12. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter. 

13. Beslut om ersättning till styrelse, revisorer, valberedning och andra förtroendevalda.  

14. Beslut om styrelsens förslag till utgifts- och inkomststat samt debiteringslängd för nästa 

räkenskapsår.  

Fullständig debiteringslängd läggs fram på stämman. 

15. Beslut om antal styrelseledamöter och suppleanter.  

16. Val av styrelseledamöter och suppleanter.  

17. Val av revisor och suppleant. 

18. Val av valberedning. En ledamot utses till valberedningens ordförande. 

19. Övriga frågor 

20. Informera om när stämmoprotokollet görs tillgängligt på föreningens hemsida. 

21. Avslutning. 

 

Bilagor: 

1. Verksamhetsberättelsen 

2. Ersättningar 

3. Debiteringslängd, sammanfattning  

 



 

Verksamhetsberättelse 2017-04-01 till 2018-03-31  

Granlunds fritidsområdes samfällighetsförening  

Styrelsen för Granlunds fritidsområdes samfällighetsförening får härmed avge följande 
berättelse över förvaltningen för räkenskapsåret 2017-04-01 t.o.m. 2018-03-31.    

Styrelse  

Styrelsen har haft följande sammansättning: Roger Ek (ordförande), Tony Sandlund (kassör), 
Mikaela Gatti Rydén (sekreterare), Bengt Elfgren (vice ordförande), Joakim Hellman (övrig 
ledamot). 

Suppleanter i styrelsen har varit, Morgan Hoffman och Thomas Sjödin. 

Styrelsen har under året haft fem styrelsemöten samt underhandskontakter i löpande frågor.  

GA1 Vägar  

Normalt sommar- och vinterunderhåll har utförts. 

GA2 Infrastruktur och rekreation  

Utrustning 

Brevlådeställningarna har äntligen bytts ut, det ska vi tacka Bengt för som tog tag i detta 
projekt. I samband med detta har vi förhandlat oss till 4 st året-runt platser av Postnord. Det 
innebär att brevlådeställningarna på platserna Granlundsvägen, Sörbyvägen, Lammsjövägen 
och Sillevägen kommer att erhålla post året om. Det innebär också att den s.k. 
vinterbrevlådan på Granlundsvägen har tagits bort. 

Ställningen på Bergavägen kommer att finnas kvar men Postnord kommer inte att använda 
denna ställning utan brevlådor för Bergavägen sätts upp på Sillevägens ställning. 

Vatten  

Provtagning görs normalt under juni på hela pump beståndet varje år och inga pumpar 
undantas numera. Resultatet som redovisas här i Verksamhetsberättelsen är alltså från juni 
2017. Pump 3, 7 och 11 är ej godkända då provtagning ej kunde göras. Pump nr 2, 9, 14 och 
15 fick godkänt med anmärkning. Övriga pumpar visade godkänt resultat.  

Resultatet redovisas alltid först på hemsidan och anslås på anslagstavlorna. 

Styrelsen vill påminna om att pumpa ur vatten ordentligt innan ni dricker obehandlat vatten 
från de tveksamma brunnarna. För känsliga personer bör vattnet kokas om man använder 
vatten från någon pump som inte är helt godkänd. 



 

Dränering 

Dräneringsbehov för de diken som omfattas av GA2 finns, men någon åtgärd gjordes inte i 
år.  

Diket mellan Lammsjön och Kvarnsjön blir allt mer igenväxt så en restaurering smyger allt 
närmare.  

Midsommarfestligheterna  

Festligheter arrangerades i år av område Väst, dvs större delen av Granlundsvägen och 
Byksjövägen. Se karta på hemsidan för exakt områdesindelning.  

Föreningen vill framföra sitt tack till alla de som ställde upp och gjorde detta möjligt.  

Nästa år 2018 är det område Norr, dvs större delen av Lammsjövägen och Granlundsvägen 
vid fotbollsplan, som står för arrangemanget. 

GA3 Lammsjön med avrinningsdike  

Resultatet av proverna på Lammsjöns badvatten visade sig vara tjänligt.  

Professionell klippning av Lammsjön genomfördes även 2017. Tyvärr upptäcktes en plötslig 
utbredning av klängväxter som gjorde att föreningen gick ut med ett varningsmeddelande för 
badande. Även klippning och upptagningsarbetet blev avsevärt större än vanligt vilket 
orsakade en övertrassering av budgeten. 

Övrigt  

Årets medlemsavgift saknas från 1 medlem som är föremål för indrivning av Kronofogden. 
Denna har ej kunnat verkställas inom verksamhetsåret.  

Resultatdisposition  

Styrelsen föreslår att resultatetrog balanseras i ny räkning.    

 

Styrelsen för Granlunds fritidsområdes SFF      
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Kommentarer från styrelsen med anledning av styrelsens förslag på höjda 
ersättningsnivåer. 
 
På stämman 2018 lägger styrelsen fram förslag på höjda ersättningsnivåer för 
styrelseuppdragen. Vi gör det för att allt mer av arbetet inom föreningen görs av 
styrelsen och ersättningen har varit densamma i minst 12 år. Följande faktorer 
fortsätter att driva upp arbetet inom styrelsen: 

● Våra gemensamma anläggningar behöver mer och långsiktig fokus. Först nu 
har vi lyckats få till brevlådeställningarna som har varit eftersatta länge. 

● Vi måste numera upphandla allt större del av det underhållsarbete som måste 
utföras. Större krav ställs på beställning och uppföljning. 

● Förstärkt skydd av personuppgifter införs maj 2018 med den nya förordningen 
GDPR. Det kommer framför allt ställa högre krav på sekreteraren. 

 
För att möta kraven har vi gjort nya befattningsbeskrivningar (finns på hemsidan) för 
alla roller inom styrelsen.  
 
Följande roller och ersättningsnivåer per år (före skatt) har vi föreslagit och beskrivit: 

● Ordförande ersättning 7000 kr 
● Sekreterare ersättning 5000 kr 
● Kassör ersättning 7000 kr 
● Anläggningsansvarig Vägar ersättning 6000 kr 
● Anläggningsansvarig Område ersättning 7000 kr 
● Anläggningsansvarig Lammsjön ersättning 4000 kr 
● Anläggningsansvarig Sopsortering ersättning 5000 kr 

 
Dessa ersättningsnivåer innebär en kostnad för föreningen på c:a 50 000 kr när 
arbetsgivaravgiften räknats in. 
Höjningen av medlemsavgiften (kr/år) kommer att fördela sig enligt följande förslag: 
 
Andel: Höjning per andel Ny avgift 

GA1 Vägar 100 700 

GA2 Område 150 950 

GA3 Lammsjön 150 650 

Sopavgift* fritid/fast 100/150 700/1050 

Summa fritid/fast 500/550 3000/3350 
 
* Sopavgiften höjs därför att Nyköpings kommun har höjt avgiften för föreningen när de 
införde en fast avgift per medlem på 366 kr/år. 
  



 

Debiteringslängd 2018-2019 
Sammanfattning 

Granlunds fritidsområdes samfällighetsförening 

        Antal andelar    Antal fastigheter    Kr/andel 

GA1 Vägar    165      126              700 kr 

GA2 Rekreation och infrastruktur    124       124              950 kr 

GA3 Lammsjön med avrinningsdike    109*       109*            650 kr 
 

* 102 enligt förrättningen, men 7 fastigheter bidrar enligt avtal 

 

        Per fastighet    Summa 

109 fastigheter debiteras GA1, GA2 och GA3 á 1 andel    2 300 kr    250 700 kr 
Torsåkers-Berga 2:5, 2:8, 2:10-11, 2:14-33, 2:35-90, 
2:92-95, 2:97-102, 2:104-106, 2:110-111, 
2:114-125, 2:127-128 

15 fastigheter debiteras GA1 och GA2 á 1 andel    1 650 kr    24 750 kr 
Torsåkers-Berga 2:9, 2:12-13, 2:34, 2:91, 2:96, 2:103, 
2:107-109, 2:112-113, 2:126, 2:129-130 

  2 fastigheter debiteras GA1 á 20 andelar    14 000 kr    28 000 kr 
Grundshammar hus å 1:1-13 

  1  fastighet debiteras GA1 á 1 andel     700 kr    700 kr 
Grundshammar jordbruk å 1:1             

Summa        304 150 kr 

 

Sophämtningsavgiften som tillkommer utöver GA1, 2 och 3 ovan, är 1050kr/år för fastboende och 
700kr/år för fritidsboende. Denna avgift debiteras alla fastigheter som är medlemmar i GA2. 

Utdebitering av föreningsavgift sker en per år med förfallodag 31/7 – 2018. 

Vid för sen betalning utgår påminnelseavgift med 100 kr per påminnelse och dröjsmålsränta med 
referensränta +8% per år. Vid ytterligare försening överlämnas ärendet direkt till Kronofogden för 
indrivning. 

 

 


