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KALLELSE 
TILL 

FÖRENINGSSTÄMMA 
 
 

 
Datum:  29:e april 2018 
Tid:  Klockan 10.00 
Plats:  Skärborgarnas Hus (Folkets hus), Trosa 
 
 
Kallelsen gäller samtliga fastighetsägare i Tofsö Samfällighetsförening. 
Ombud som företräder fastighetsägare skall vid registreringen uppvisa giltig fullmakt. 
Endast EN fullmakt per ombud gäller. 
EN röst per fastighet gäller. Oavsett antal ägare. 
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Inledning 
 
Tofsö samfällighetsförening består av gemensamhetsanläggningen angiven i anläggningsbeslutet daterat 
2000-05-07. En detaljerad redovisning av föreningens gemensamma tillgångar återfinns i årsredovisningen. 
 
Styrelsens uppgift är att förvalta dessa tillgångar enligt anläggningsbeslut och föreningens stadgar. För dig 
som är osäker på innehållet i dessa dokument finns möjligheten att hämta dem på vår hemsida 
www.tofso.se, alternativt kontakta ordföranden eller sekreteraren. 
 
Medlem i föreningen är ägare till fastighet som har del i samfälligheten. 
 
Din rätt och möjlighet som fastighetsägare att påverka föreningens angelägenheter utövas främst på 
föreningsstämman. 
 
Innan stämman kan börja skall alla röstberättigade fastighetsägare registreras. Kom därför i god tid, då det 
brukar ta tid att få alla namn på rätt plats. 
 
Varje fastighet har EN röst, oavsett antal ägare. Om du inte kan närvara på stämman har du rätt att utse ett 
ombud. Ombudet måste vid registreringen uppvisa giltig fullmakt, innehållande ägarens namn, adress, 
fastighetsbeteckning och datum. En bra mall finns att ladda ner från föreningens hemsida www.tofso.se. 
Blanketten finns också på sista bladet i denna kallelse. 
 
En av styrelsens uppgifter är att hålla ett uppdaterat medlemsregister. Registret är underlag för en korrekt 
röstlängd. Det är därför av yttersta vikt att du som medlem, snarast möjligt, rapporterar ändringar i 
ägarförhållandet på din fastighet eller om du byter hemadress. 
  
Ändringar skickas till styrelsens sekreterare: 
Pia Randahl 
e-post pia.randahl@gmail.com 
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Förslag till dagordning 
 

1  Föreningsstämmans öppnande 

2  Val av 

2.1  Ordförande för stämman.    Valberedningens förslag        Sidan 16 

2.2  Sekreterare för stämman. 

3  Justering av röstlängd. 

4  Val av två personer att justera dagens protokoll, tillika rösträknare. 

5  Fråga om kallelsen till Föreningsstämman har utfärdats i behörig ordning. 

6  Styrelsens årsredovisning och revisorernas berättelse. 

6.1  Årsredovisning och verksamhetsberättelse.            Sidan 4-10 

6.2  Revisorernas berättelse .       Sidan 11 

6.3  Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för verksamhetsåret 2017. 

6.4  Fastställande av styrelsens årsredovisning att läggas till handlingarna. 

7  Budget 2018 och plan 2019-2021 

7.1  Styrelsens och revisorernas arvode 2018                Punkt 1 Sidan 15 

7.2  Godkännande av budgeterade kostnader 2018, 2019-2021            Sidan 13-14 

7.3  Båtplatsavgifter för verksamhetsåret 2018 och 2019              Punkt 2 Sidan 15 

8  Godkännande av budgeterade intäkter 2018, 2019-2021    Sidan 13 

9  Motion gällande sopstationen       Sidan 14 

9.1  Styrelsens yttrande på sidan förslag till beslut     Sidan 14 

10  Styrelsens förslag till åtgärder under 2018 inom ram för budget                 Sidan 14 

11  Fastställande av antalet styrelseledamöter (Förslag: 6 stycken)   

12  Val till styrelse, revisor och revisorssuppleant.  Valberedningens förslag Sidan 15 

12.1  Styrelsens ordförande för en tid av två år.  

12.2  Tre ledamöter för en tid av ett respektive två år.       

12.3  Två suppleanter för en tid av ett respektive två år.      

12.4  En revisor för en tid av två år.      

12.5  En revisorssuppleant för en tid av två år  

13  Val av valberedning. Tre ledamöter för en tid av ett år, varav en sammankallande  

       Valberedningens förslag Sidan 15 

14  Diskussionsstund 

15  Tid och plats för protokollsjustering och protokollets tillgänglighet   Punkt 4  Sidan 15 

16  Föreningsstämmans avslutning 
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Årsredovisning 
 
Styrelsen för Tofsö Samfällighetsförening, organisationsnummer 717904-3836, avger för verksamhetsåret 
2017-01-01 – 2018-12-31 följande redovisning av periodens aktiviteter och ekonomiska ställning. 
Utförlig redovisning återfinns i efterföljande resultat- och balansräkning. 
 
Styrelsen föreslår föreningsstämman att till förnyelsefonden överföra årets resultat 66 094 kronor. 
 
Styrelsen har haft följande sammansättning: 
 Ordförande: Tord Söderberg med ansvar för vattenverket 
 Sekreterare: Pia Randahl 
 Kassör:  Johan Malmberg 
 Ledamöter: Bernt Pettersson, med ansvar för vägar och ängar 
   Bertil Malmberg, med ansvar för hamnen och skogen 
   Hans Hedström 
 Suppleanter:  
   Fredrik Beyer 
   Lars Andersson 
  
 
Årets stämma hölls den 24:e april 2017 i Trosa Folkets Hus, med 76 röstberättigade närvarande. 
Styrelsen har under året haft 8 möten, varav ett konstituerande. 
 
Medlemmar i samfälligheten:  171 fastigheter 
med vardera andelstal:   1/171 
Årsavgift per fastighet:   5 000 kronor 
 
 
Föreningens gemensamma tillgångar 
 

Inventarier / Maskiner 15 st Vägskylt Fasta tillgångar 

2 st Åkgräsklippare 6 st Parkbord 1 st Hamnanläggning 

1 st Trädgårdstraktor 7 st Parkbänk 5 ha Ängsmark 

3 st Släpvagn 1 Båtbrygga i Lillsjön 72,6 ha Landareal varav 72% 
produktiv skogsmark 

1 st Elverk 2 st Bajamaja 6 km Grusvägar 

1 st Vågbrytare i hamnen 1 st Båtmotor 2 km Asfalterade vägar 

1 st Pontonbrygga i hamnen 1 st Vassröjare 1,6 km Gångstigar 

1 st Bensindriven dräneringspump 1 st Högtrycksspruta 1 st Vattenverk 

3 st Röjsåg 7 st Brevlådeställningar och 
anslagstavlor 

7 km Ledningssystem (210 st 
tapp- och avstängningskranar) 

2 st Motorsåg 1 st Vasskärare 3 st Vintervattenposter 

4 st Bensindunk 25 L  2 st Badplatser 

2 st Skruvdragare  1 st Bollplan 

2 st Båt i Lillsjön  1 st Lada 

1 st Bokföringsprogram SPC  1 st Miljöstation 

1 st Separett toalett i ladan  1 st Vaktstuga 

1 st Flaggstång  Summa vattenareal = 8,5 ha 
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Resultatrapport 
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Balansrapport 
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Balansrapport 
 

 
 
 
 
 
 
2017 års båtplatsavgifter var:  
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Verksamhetsberättelse 
 

Ekonomi. 

2017 års resultat blev 152 134 kronor efter stadgeenlig avsättning till förnyelsefonden med 15 000 kronor. 
Summa intäkter blev 936 925 kr (Budget 947 000 kr) 
Summa kostnader blev 769 905 kr (Budget 1 215 829 kr) 
Det egna kapitalet uppgår efter årets resultat till 1 035 856 kronor. 
Under året var det tänkt att större arbeten skulle utföras på våra vägar. Detta arbete kommer att ske under 
2018 istället. Det är anledningen till varför kostnadsbudgeten var mycket högre än utfallet. 
I övrigt har verksamheten ur en ekonomisk synvinkel löpt på som vanligt. 
Föreningen har fortsatt en god ekonomi. 
 

Johan Malmberg 
 
Vägar, diken och ängsmark. 

Efter drygt 20 år i styrelsen lämnar jag nu över ansvaret till nya förmågor och vill nu passa på att tacka alla er 
som under åren hjälpt till med arbetena på Tofsö.  Många har hjälpt till med röjsågar,  gräsklippning , 
snökäppar, snöslunga Lillsjögruppen som sista åren även tagit hand om Havsbadet, hoppas jag ej glömt 
någon. 
Snöröjning och sandning har som tidigare sköts av Klas Erlandsson. Samtliga infartstrummor till tomterna 
har spolats utom Bär o Tvärstigen, Trydalsvägen och Lillsjövägen har kantskurits inför en ny ytbeläggning 
2018 som är upphandlad. En hel del vägskyltar har bytts ut under året, det är ju inte bara vi som åldras. 
Tack för mig. 

Bernt Pettersson 
 

Hamnen 
Årets stora insats var utbyte av den södra pontonbryggan. Upphandling och installation kunde genomföras i 
stort sett inom budgeterad kostnad. Arbetet är slutfört utom vad avser komplettering med ytterligare T-
järnsfästen, vilket genomförs i samband med iläggning av bommar under våren. 
 
I det rullande utbytesprogrammet har ytterligare några bommar fått nya flöten. Arbetet har 
fackmannamässigt utförts av Dan Pettersson. Löpande underhållsarbeten har utförts. 
Hamngruppen har som vanligt helhjärtat ställt upp på arbeten med bommar och flytkroppar. 
 
Detta år har vi glädjande nog drabbats av stölder i mindre omfattning än för några år sedan. Alla medlemmar 
uppmanas notera och rapportera fordon och personer, som uppträder misstänkt eftersom allt tyder på att 
samtliga stölder hittills var väl planerade. 
 
Även detta år har alla kunnat erhålla önskad plats. Ett litet överskott finns på mindre platser med korta 
bommar. Vi har också f.n. fyra lediga svajbojar. 
 
Skogsbruk 
Under året har gallring och röjning bland annat mellan Tärnstigen och Rävstigen samt längs Bärstigen och 
Torpstigen fortsatt. Stormfällda träd har röjts undan. Avsikten är att i egen regi fortsätta borttagning av 
klenare träd och sly för att förbättra tillgängligheten och gynna tillväxten av lövträd och tallar. 
 
Vi har konstaterat att skogen under senare år växt till sig. Enligt gällande skogsvårdsplan bör under det 
närmaste året delar av beståndet bakom Älgstigen avverkas genom gallring. Detta kommer att göras i 
Holmens regi men med vår medverkan. Efter de senaste årens gallringar är det viktigt att skogen i den nära 
framtiden sköts främst genom borttagning av sly. 
 

Bertil Malmberg 

Vattenverket. 
Vattenverket startades den 1::a april och systemet började fyllas den 2:a april. Därefter har 4781 m³ vatten 
levererats till början av november. En helt normal säsongsförbrukning, sett till medelvärdet. 
 
De störningar vi haft har berott på ovanligt stor belastning under några sommarveckor. När uttaget är för 
stort töms tankarna för fort och systemet stängs av. Tillgången på vatten i brunnarna har dock varit god, så 
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där har vi inte sett någon begränsning i år, trots lågt grundvatten. I övrigt har vi haft normalt underhåll under 
hela säsongen. 
                          

Tord Söderberg 

Lillsjögruppen 

Jan Fahlén 
Ronny Andersson 
Holger Johansson 
Björn Eriksson 
Henrik Tiselius 
Hans Gedlitschka 
 
Vi började våren med att  byta till nya bräder på en av bänkarna vid Lillsjöbadet, samtidigt som vi fyllde på 
med mera sand vid badet och hundbadet samt planerade sommarens vass och näckros rensning i Lillsjön 
Förarbete med vassröjningen gjordes med vår egen arbetsbåt i vecka 32 och 33 
Den stora arbetsdagen genomfördes den 19 augusti med inhyrd entreprenör. Som vanligt blev det mycket  
växtmassor som lades upp på sidan om hundbadet.   
Växtmassorna har tagits upp under hösten av Klas Erlandsson. 
Vi har dessutom klippt vass tre gånger på två olika landytor, dels mellen Älgstigen och hundbadet, dessutom 
vid Hagstigens ände. Förhoppningen är att det ska växa gräs och inte så mycket vass på dessa ytor.  
Om det faller väl ut hoppas vi att göra det på flera ytor efter Lillsjöns stränder  
Arbetsbåt med utrustning togs upp efter avslutat arbete för 2016.  
  
Gruppen har under sommaren dessutom ansvarat för att hålla havsbadet i gott skick 
Det rullade in stora mängder med tång under försommaren, så mycket att vi fick anlita Klas med traktor och 
lyfta bort massorna 
På styrelsens uppdrag har vi byggt en badflotte som ankrades en bit ut från stranden 
 
 

Jan Fahlén   
 

 
  



11(18) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Budgetkommentarer 
 
Under 2015 gjorde vi en detaljerad rullande 10-årig åtgärdsplan för hela området och med en budget som 
ska säkerställa att det finns medel tillgängliga. Detta har resulterat i att vi lyckats genomföra alla extra 
åtgärder enligt plan. Vi har dessutom lyckats tidigarelägga renoveringen av Lillsjövägen och delar av 
Trydalsvägen, som ska få en upprustning under 2018. 
 
I och med den detaljerade budgeten har föreningen idag mycket god ekonomi inför det kommande 
budgetåret. 
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Budget 2017, utfall 2017, budget 2018 och plan 2019 – 2021 
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Specifikation av löpande kostnader 
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Motion. 
 
 
Sopstationen 
Vi alla vet eller misstänker att det finns obehöriga som kastar sina sopor vid vår sopstation. 
Trosa kommun, tar ut en bra slant av oss boende i årsavgift för allt ska fungera på bästa sätt. 
Tror inte att det är så många av oss som vill betala åt andra. 
Ibland får vi en repremind av styrelsen – att vi har kastat fel sorts sopor, därtill ställs soporna bredvid 
behållarna. 
Det är kanske inte vi som är skyldiga, utan de utsocknes! 
Mitt förslag: Vi sätter upp någon form av grind eller bom – som endast går att öppna med nyckel eller kort 
med chip. Detta kort eller nyckel delas ut till varje fastighet i vår förening. 
Finns det andra runt omkring oss som vi vet (fastigheter) som använder vår sopstation – får de köpa ut ett 
kort eller nyckel! 
Beroende på vilket vi väljer att använda. 
 
Katarina Lovén 
 
 
 
 
Styrelsens yttrande över årets motion. 
 
Styrelsen är sedan många år tillbaka väl medveten om hur sopstationen används och haft dialog med 
kommunen. De påpekar att man har samma problem på kommunens alla miljöstationer. 
 
”Vår” sopstationen är dock kommunens anläggning och därmed öppen för alla. 
Föreningen har därför inget ansvar för vilka som utnyttjar anläggningen, eller på vilket sätt. 
 
 
 

Styrelsens planerade och budgeterade åtgärder 2018: 
 
Vägar: 
En rejäl renovering av Lillsjövägen och delar av Trydalsvägen kommer att göras under året. 
 
Skog: 
Röjning, gallring och städning efter det stora arbete som gjorts under senaste åren. 
 
Hamnen: 
Utöver sedvanligt underhåll och byte av ett antal flöten kommer utbyte av bommar göras. 
 
Vattenverket: 
Ute i ledningssystemet fortgår reparationer och underhåll som vanligt. Byte av styrsystem i pumphuset 
beräknas vara klart innan stämman. Inga övriga aktiviteter är planerade under 2018. 
 
Ladan: 
En liten uppiffning av ladan i form av målning och eventuella snickeriarbeten är planerad. 
 
Städdagar: 
Vi kommer med stor sannolikhet behöva genomföra en städdag i höst igen, för att rensa upp i skogen och få 
bort allt ris från hamnängen. 
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Styrelsen föreslår stämman att: 
 
   

1. styrelsens och revisorernas arvode 2018 skall, enligt 2007 års stämmobeslut, utgöra 105% av 
inkomstbasbeloppet, d.v.s.  65 625 kronor, varav revisorernas arvode utgöra 6 200 kronor.  

2. att avslå årets motion enligt styrelsens yttrande. Se sidan 14. 
3. fastställa båtplatsavgifter för 2018 och 2019 enligt följande: 

 
       Medlems 2:a båt Hyresplats Utomstående 
Kategori  Vikt  L x B     2018      2019              
A Båt  max 500 kg   5,5 x 2,2 m  1 400 kr  2 000 kr 
B Båt  max 1000 kg  6 x 2,4 m  1 600 kr  2 200 kr 
C Båt  max 2000 kg  7 x 2,6 m  1 800 kr  2 400 kr 
D Båt  max 2000 kg  8,5 x 2,8 m  2 200 kr  2 800 kr 
E Båt  över 2000 kg  8,5 x 2,8 m  2 800 kr  3 400 kr 
 
 

4. protokolljustering skall ske senast vecka 18 och att protokollet anslås på anslagstavlan i hamnen, 
samt på föreningens hemsida, ej senare än 12:e maj. 

 
 

 

 

 
 
Valberedningens förslag 
 
Ordförande för en tid av två år: .……………………..… Lars Andersson  Nyval 
Ledamot för en tid av två år: ..…………………………. Alf Forsberg  Nyval 
Ledamot för en tid av två år: ………………………...… Sten Vollmer  Nyval 
Ledamot för en tid av ett år: ……….…………………… Fredrik Haglund  Nyval 
Suppleant för en tid av två år: ..……………………..…. Fredrik Beyer  Omval 
Suppleant för en tid av två år: ..……………………..…. Meddelas på stämman Nyval 
  
Revisor för en tid av två år: ..…………………………... Annika Berg  Omval 
Revisorssuppleant för en tid av två år: .……………..... Birger Holm  Omval 
 
Ordförande på årsstämman:  Alf Forsberg 
Sekreterare på årsstämman:  Pia Randahl 
 
Årets valberedning: 
   Roger Fivelstedt 
   Leif Karlberg 
   Kristina Fahlén 
 står till förfogande för omval. 
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Slutord 
 
De stora arbeten som vi började planera och budgetera för redan 2012, beräknas vara slutförda under 2018. 
Vi lämnar därmed över en fräsch förening till den nya styrelsen, med förhoppningen att den ska kunna 
fokusera på normalt underhåll några år framöver. 
 
Arbetsgrupperna har som vanligt gjort ett beundransvärt arbete under året, inte minst i skogen som fått sig 
en rejäl upplyftning. Bertil Malmberg och Leif Karlberg ska ha all heder för det jobb de lagt ner, med 
planering och motorsågar. 
 
Tack alla frivilliga som slitit på våra arbetsdagar. Ni är absolut nödvändiga för att området ska vara fint och 
välvårdat. Det ger också tillfälle till en fin gemenskap och kanske lära känna trevliga grannar. 
Jag vågar påstå att vi har en av de finaste och bäst underhållna samfällighetsföreningarna i landet.  
 
För att vår styrelse ska vara effektiv och därmed få föreningen att må bra och utvecklas enligt våra 
gemensamma önskemål, vill jag uppmana dig som vill ställa upp med praktiskt arbete eller har förslag till 
åtgärder, att ta kontakt med någon i styrelsen och/eller områdesansvarig. Börja gärna med listan över 
kontakter som finns på vår hemsida www.tofso.se. Där hittar du alla uppgifter. Ett annat alternativ är att 
motionera till stämman. 
 
Efter 14 år i styrelsen och 6 år som ordförande är det så dags att lämna över klubban. Jag vill tacka alla 
medlemmar för det varma stöd jag fått under åren och alla styrelsemedlemmar för ett fantastiskt arbete. Det 
har varit ett sant nöje och oerhört lärorikt att samarbeta med er. 
 
Till slut vill jag uppmana alla medlemmar att ge den nya styrelsen samma positiva stöd som jag har upplevt. 
 
En trevlig sommar önskar jag er alla. 
 
Ett stort tack till alla. Ingen nämnd och ingen glömd. 
 
 
 
Mvh, 
Tord Söderberg 
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För anteckningar  
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Fullmakt för ombud 
 
 

Att föra min talan & utöva min rösträtt vid föreningsstämma för 
 

Tofsö Samfällighetsförening 
 
 

som hålls den …............................................... 
 

 
 
 Datum då denna fullmakt undertecknas:.............................................. 
 
 Jag kan inte gå på stämman: 
 
 
 Namn: ..................................................................................................... 
 
 Fastighetsbeteckning: …......................................................................... 
 
 Adress:..................................................................................................... 
 
 Tel nr. ….................................................................................................. 
 
 
 Jag ger därför fullmakt till följande ombud att företräda mig: 
 
 Namn: …................................................................................................. 
 
 Adress: …................................................................................................ 
 
 Tel nr. ….................................................................................................. 
 
 Fullmakten är giltig t.o.m. ….... .............................................................. 
 
 
 
 
 
 
 Underskrift: 
 
 
 
 …............................................................................................................. 
 Utfärdare av fullmakt. 


