
Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma med Romleborgs 
samfällighetsförening 2008-07-15. 
 
 
§ 1. Martin Björkman öppnade stämman och hälsade alla välkomna. 
 
§ 2. Till ordförande för stämman valdes Martin Björkman. 
 
§ 3. Till sekreterare för stämman valdes John Forsell. 
 
§ 4. Att justera protokollet valdes Gabriella Olofsson och Mikael Tranell. 
 
§ 5. Närvarande : Eva Ahlinder, Gunnar Andersson, Erika Appelgren-Hedenstedt, 
Bertil Bjernstam, Öyvind Björn, Christina Björkman, Lena Björkman , Martin 
Björkman, Åke Boström, Jan Cappelen-Smith, Jörgen Dufvenberg, Kristina 
Dufvenberg, Leif Elinder, Solveig Elinder, Anders Englund, John Forsell,Gösta 
Fredriksson, Helena Friberg, Gunnel Gustafsson, Malin Hedenskog, Anders 
Hedenstedt, Lars Hedenstedt, Eli Hunevik, Agneta Jacobsson, Bert Johnsson också 
med fullmakt för Charlotta Fröander, Lena Johnsson, Mona-Lisa Kardebratt, Karin 
Kempe, Inger Källander, Gösta Lantz, Camilla Lundh, Erik Lundh, Lars Malm, 
Karl-Johan Malmqvist, Eva Nordling, Bo Nylén, Gabriella Olofsson, John Olsson, 
Kerstin Olsson, Ulf Stuge, Kerstin Svensson, Ulf Svensson, Jens Söderlund, Helene 
Tranell, Margareta Tranell, Michael Tranell, Kent Östling.  
 
§ 5. Den i förväg redovisade förvaltningsberättelsen ( bilaga ) godkändes och lades 
till handlingarna. 
 
§ 6. Revisionsberättelsen ( bilaga ) sammanfattades av Eva Nordling, godkändes 
och lades till handlingarna. 
 
§ 7. Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för år 2007. 
 
§ 8. Godkändes följande arvoden för år 2008 till styrelse och revisorer : 
Ordföranden 20.000 
Övriga styrelseledamöter 2.000  
Ordinarie revisorer 500 
 
§ 9. Anders Hedenstedt föredrog det i förväg publicerade förslaget till budget för 
2009 inkl. korrektion för 2008. Utdebitering av resterande VA-kostnader 205.178 
och vägkostnader 79.418 föreslås ske enligt tidigare fördelningsmall. 



Verksamhetskostnaderna budgeteras till 1.444 per fastighet eller totalt 91.000, 
vilket är en sänkning. 
Till reservfond föreslås en avsättning på 140.000 eller 2.222 per fastighet. ( 
Förslagen bilägges ). 
Dessa förslag godkändes av stämman. 
 
§ 10. Martin Björkman informerade om att för 2008 kommer en schablonavgift att 
tas ut för vattenförbrukning. Fr.o.m. 2009 tas kostnaden för vattenförbrukning ut 
efter resp vattenmätare. 
 
§ 11. Följande styrelse valdes : 
Bertil Bjernstam ( omval 2 år ) 
Martin Björkman ( 1 år kvar på sin valperiod ) 
John Forsell ( omval 2 år ) 
Anders Hedenstedt ( 1 år kvar på sin valperiod ) 
Karin Kempe ( omval 2 år ) 
Camilla Lundh ( 1 år kvar på sin valperiod ) 
Helene Tranell ( omval 2 år ) 
 
Martin Björkman valdes till ordförande. Styrelsen i övrigt konstituerar sig. 
 
§ 12. Till revisorer på 1 år omvaldes Eva Nordling och Kent Östling . 
Till revisors ersättare omvaldes på 1 år Johan Forsell och nyvaldes på 1 år Mona-
Lisa Kardebratt. 
 
§ 13. Till valberedning nyvaldes Gabriella Olofsson och Magnus Sörebö. 
 
§ 14. Informerades om att Tanum kommuns VA-policy har ändrats så att kravet på 
kretsloppsanpassad avloppslösning (=urinseparering) tagits bort och ersatts av 
lydelsen "att ha som mål att på sikt öka kretsloppsanpassningen inom kommunalt 
VA" 
Styrelsen följer frågan och försöker verka för avgiftsrabatter för dem som redan 
installerat urinseparering ska finnas kvar 
 
§ 15. Några ordningsfrågor behandlades : 
Hastighetsbegränsning inom området gäller, 30 km. Måste iakttagas ! 
Inga flakmopeder eller andra fyrhjulingar på stranden !  
Varsammare framfarter med flakmopeder anbefalles ! 
Vi skall sträva efter att ej lägga ris  på stranden. Absolut inget byggavfall eller 
annat skräp på stranden. Behåll ris och grenar på egen tomt och vi avser ordna med 



hämtning eller container på vårkanten. 
 
§ 16. Anders Hedenstedt informerade om den nya nationalparken Kosterhavet. Läs 
mer på hemsidan ! 
 
§ 17. Martin Björkman informerade om undersökningarna om flera båtplatser vid 
Nöddehällan. En livlig diskussion uppstod om servitut, placering och markfrågor. 
Stämman besöt utse följande arbetsgrupp att fortsätta undersökningarna : 
Martin Björkman ( sammankallande ), Gösta Fredriksson, Anders Hedenstedt, 
Karl-Johan Malmquist, Gabriella Olofsson och Mikael Tranell. 
 
§ 18. Inger Källander rapporterade att ytterligare en harvning behövs på stranden 
nu och förmodligen krävs en harvning om året i framtiden. Arbetet fortsätter 
kommande arbetsdag. 
 
§ 19. Martin Björkman informerade att styrelsen fastslagit att kommande år blir 
föreningens huvudsakliga uppgift att, förutom underhåll av Va-systemet, hålla 
strand,skog och vägar i gott skick. Därför kommer styrelsen att fr.o.m. nästa år 
utlysa 3 arbetsdagar om året. De fastigheter som ej kan vara representerade på 
någon av dessa dagar får i stället lägga en avgift, som diskuterats ligga på ca 300 
kronor. 
John Forsell informerade om att nästa arbetsdag blir torsdagen den 17 juli kl. 10.00 
med samling vid tennisbanan. Kl. 12.00 fika hos Karin Kempe. 
 
§ 20. Ordföranden tackade för visat intresse och förklarade årsstämman för 
avslutad. Protokollet kommer att anslås på hemsidan samt vid tavlan vid 
brevlådorna   
 
Dag som ovan 
 
 
John Forsell, sekreterare 
 
 
Justeras :  Martin Björkman,  Gabriella Olofsson,  Michael Tranell 
  
    
 
 


