
Såningsbladet 
Informationsblad för Såningsvägens första samfällighetsförening 

Plusgiro 865 1919-1                                                                                          www.saningsvagen.se 

__________________________________________________________________________________
19  juni  2014     årgång 43     nr 5   

 

 
 
 
 

 

 

 

 
 

Extrastämma 29 september 

Enligt beslut vid årsstämma ska styrelsen kalla 
till en extrastämma om kabel-TV, alternativt 
upphandling av ny fiberoptik. Denna extra 
stämma kommer att hållas måndagen den 29 
september kl 19 2014 i Stora Klubbhuset vid 
Viksjövallen, Andebodavägen (blågula huset 
vid första konstgräsplanen).  

Även om vi redan nu vill avisera detta för att 
alla ska kunna boka in dagen kommer i 
stadgemässig ordning kallelse och handlingar. 
Eftersom detta berör samtliga fastighetsägare 
är det viktig att alla är representerade antingen 
direkt eller via ombud. 

Vid extrastämma får enbart frågor som anges i 
kallelsen behandlas. 

Bredbandsgruppen kommer att ta fram 
underlag för beslut i god tid. Styrelsen lägger 
ett förslag till beslut utifrån det som 
framkommit.   

En andra fråga som ska behandlas då är frågan 
om arvodering till styrelse m.fl. I förra numret 
av Såningsbladet (se hemsidan) redogjordes 
för den nya situationen med skattskyldighet 
samt att styrelsen bett revisorerna komma med 
förslag i ärendet.   

 

  

 

 

 

God uppslutning vid städdagen 

Vi gläder oss åt den stora uppslutningen vid 
årets städdag. Från våra fastigheter deltog 80 
procent – 88 från föreningens 110 fastigheter 
ställde upp med en eller flera 
familjemedlemmar, totalt 124 personer, både 
vuxna och barn. Rekord? 

Vandalisering 

Tristare är ett par händelser av vandalisering 
nattetid – först utsattes elva bilar på båda 
parkeringarna för däckskärningar nattetid, 
sedan karatesparkar av ett noterat 
ungdomsgäng mot ett nyuppsatt stuprör 
(förstört) på gaveln av en garagelänga.  

Även om det är svårt att få tag på förövarna 
kan vi hjälpas åt med större vaksamhet. Ett 
sätt att skydda bilarna är förstås att ställa in 
dem i garagen nattetid om det finns möjlighet.  

Glad midsommar och trevlig sommar 

Områdesansvariga har fördelat ansvaret för 
sommarstädningen. Utom att klippa gräs 
gäller också ansvar att under veckan kolla runt 
att det ser välstädat ut, vid behov plocka upp 
burkar och annat skräp.   → 



 

Ordföranden har ordet:      Artikelserie om att bo i en samfällighet 

Del 2: Styrelsens ansvar 

Styrelsen utses varje år av föreningsstämman och består av tre ledamöter; 
ordförande, sekreterare och kassör som tillsammans utgör föreningens 
verkställande organ.  

Knutna till styrelsen finns tre suppleanter, som visserligen inte formellt 
ingår i styrelsen, men vars uppgift är att hoppa in som beslutande ledamot 
när en ordinarie ledamot fått förhinder. Suppleanterna har rätt att närvara 
vid styrelsemöten men har inte har rösträtt. Du hittar namnen på dem som 
innehar de olika funktionerna nedan. 

Styrelsens uppgift är att se till att nya anläggningar blir utförda och befintliga förvaltas enligt 
anläggningsbeslutet samt för övrigt följa stadgar och stämmobeslut i överensstämmelse med 
lagstiftningen.  

Som fastighetsägare i en samfällighet är du skyldig att följa styrelsens verkställda beslut. Samtidigt har 
du möjlighet och rätt att påverka vilka beslut som ska fattas genom att delta i föreningsstämman och 
skriva motioner, där du presenterar dina förslag till åtgärder. Naturligtvis kan alla boende under året 
ha löpande kontakt med styrelsen i olika frågor som har intresse och betydelse för samfälligheten. 

En styrelse i en samfällighet är reglerat i svensk lag och är därmed en förutsättning för 
samfällighetens existens. Om det saknas en styrelse ska medlemmarna omedelbart kontakta 
länsstyrelsen som prövar om en syssloman kan utses för att förvalta föreningen. Finns det ingen 
styrelseledamot att tillgå får sysslomannen ensam sköta föreningens angelägenheter och företräda 
föreningen som styrelse. Sysslomannens förordnande gäller till dess att en beslutför styrelse åter 
finns.  Sysslomannen har rätt till arvode som bestäms av länsstyrelsen och arvodet ska betalas av 
föreningen. 

En sådan situation med en utsedd syssloman kallas i vardagslag för ”tvångsförvaltning” och är något 
som absolut bör undvikas, inte minst med tanke på de ekonomiska konsekvenserna för föreningen 
men även med tanke på de dagliga praktiska frågorna i föreningens verksamhet som naturligtvis 
sköts enklare och snabbare av personer som bor här. 

Styrelsen ansvarar för den löpande förvaltningen, men för att det ska fungera på ett optimalt sätt i 
samfälligheten finns det väl utbyggda stödfunktioner för underhåll och förnyelse av 
gemensamhetsanläggningarna samt koordinering av den löpande områdesskötseln. Detta är något vi 
kommer att skriva mer om i nästa nummer. 

 
Vänliga hälsningar   
 Mikael Ögrim 

Styrelsen  

Ordf. Mikael Ögrim (71) mikael.ogrim@telia.com tfn 568 204 68, 0705-52 30 48  
Sekr. Per-Magnus Selinder  per-magnus.selinder@missionskyrkan.se tfn 580 157 10, 0707-66 40 13  
Kassör Katarina Lappalainen (133)       katarina@pilebro.se tfn 580 328 75, 0704-44 18 38  

Suppleanter  

Gunvor Franzén (91)  gunvor.franzen@telia.com tfn 580 156 36  
Marie Nilsson (165) nilssonmarie@live.com tfn 580 319 94  

Kent Schuler (101) kent.schuler@comhem.setfn 580 159 91, 0708-35 23 00 
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