
Protokoll från föreningsstämman i Romleborgs 
samfällighetsförening den 23 juli 2013 

Närvarande: Lundh 12:1C, Lekang 12: 2, Fredriksson 12:4, Åstrand 12:5, Klareng Dale 12:6, 
Lantz 12: 9, Kempe-Stolt 12:10, Björn-Högenhaug 12: 11, Anderson 12: 13, Malm-
Gustafsson 12:14, Friberg H 12: 15, Källander-Jakobsson-Hedenstedt 12:16, Olsson12:18, 
Björkman C&M 12: 19, Fröander 12: 21, Andersson 12: 22, Björkman L&Ö 12: 23, Sörebö 
12: 25, Friberg 12:29, Olsson 12: 31, Söderlund 12: 33, Johnsson 12: 37, Forsell 12: 41B, 
Bentsen 12: 41A, Forsell 12:43, Holmberg-Hedenskog 12:47, Nylén 12:51, Nylén-Ahlinder 
12:53, Tranell 12:55, Tranell 12:57, Brevig-Hanevik 12:69, Bjernstam 12:71, Boström L&K 
12:77, Boström-Hovresund-Wingårdh 12: 79, Cappelen-Smith 12:81, Boström-
Olofsson12:83, Bjernstam 12:85, Hedenstedt-Appelgren 12:87, Söderlund-Östling-Kronborg 
12:89, Malmqvist-Dufvenberg 12:91   
 
 

1. Martin Björkman valdes till ordförande för stämman 

2. Gabriella Olofsson valdes till sekreterare för stämman 

3. Mats Åstrand och Helene Tranell valdes till justeringsmän 

4. Styrelsens verksamhetsberättelse för 2012 gås igenom. Revisorerna tillstyrker att 

resultat och balansräkning fastsälls och yrkar att styrelsen beviljas ansvarfrihet. Dock 

föreslås att budgeten redovisar ’resultat’ istället för ’vinst’ för att undvika 

missförstånd. 

5. Styrelsen beviljas ansvarsfrihet. 

6. Framställningar från styrelsen:  

- Grönområdet och stranden: Styrelsen hanterar frågor om trädfällning i samråd 

med markägaren. En ny plan för avverkning och gallring kommer att utvecklas i 

samråd med skogsvårdsexpertis under augusti månad. Planen kommer att läggas ut 

på hemsidan. Fällning av träd på tomtmark ingår ej i föreningens arbete och 

kommer därför inte att ingå i planen.  Stranden nedanför Strandvägen hålls efter av 

föreningen. Den behöver harvas och räfsas regelbundet (se nästa punkt). Sly och 

tallskott behöver ses efter i området. Jens kör vid tillfälle – dock ej på städdagen. 

Det kommenteras att nya tallar måste få komma upp där det blivit kalhygge efter 

V/A-grävningarna. Skogsvårdsexperten kommer att rådfrågas om hur tallskotten 

ska behandlas. Sly kan tas bort direkt. 

- Sommarens städdag äger rum den 24 juli. De om inte kunde vara med på vårens 

städdag har möjlighet att vara med denna dag.  Uppgiften för städdagen är att 

snygga till runt rishögen och snygga upp efter harvningen av stranden. Kaffe 

serveras. 



- Fiberkanalisationen: När V/A-nätet byggdes lades även rör för att möjliggöra 

fibernät i framtiden. Dessa rör kommer att överlåtas till Resö Fiber ekonomisk 

förening till en kostnad av 30.000:- (c:a 500:-/fastighet). Endast 25 hushåll i 

Romleborg har valt att gå med i fiberföreningen, men totalt är över 300 hushåll 

med. Priset för anslutning idag blir omkring 12.000:- utan att man behöver köpa 

tjänsten. Fram till mitten av augusti kan man välja att gå med och ansluta sin 

fastighet till fibernätet. Priset är en engångsavgift på 8.000:- plus några tusenlappar 

till (totalpriset kommer att ligga runt 12.000:-).  Senare anslutning kommer att 

medföra att man då får betala den fulla kostnaden för anslutningen, då det generösa 

statliga bidraget inte längre kommer att erbjudas. 

- Framtida underhåll och finansiering av vägen: Det är hårt slitage fram till avfart 

Strandvägen, i synnerhet på grund av tung byggtrafik. Styrelsen frågar stämman 

hur man ser på möjligheten att asfaltera avsnittet mellan brevlådor och 

Strandvägen. En enkel gallup genomfördes och en minoritet av stämman räcker 

upp handen till förmån för asfaltering, varför frågan läggs åt sidan. Frågan om att 

finna former för att ytterligare reducera hastigheten är dock väckt. Stämman 

beslutar att farthinder provas genom att sätta upp slangar/gupp.  Styrelsen lyfter 

frågan om att utreda möjligheten att ta ut en frivillig extra vägavgift av den som 

engagerar tung trafik för byggarbeten på sin tomt. Stämman tycker att det är ett 

rimligt förslag och ger styrelsen i uppdrag att arbetar vidare med detta. 

7. Ersättning till styrelsen och revisorerna: Stämman godkänner förslaget att sänka 

ordförandens arvode från 20.000:- till 10.000:- Övriga ledamöters samt ordinarie 

revisorers arvoden på vardera 1.000:- kvarstår. 

8. Styrelsens förslag till utgifts- och inkomststat samt debiteringslängd: 

Föreningsavgiften behöver inte höjas med föreslagen budget för 2014. Bebyggd tomt 

debiteras 500:-, obebyggd 250:-.  Stämman fastslår budgeten. 

9. Valberedningens förslag till styrelse godkännes av stämman: 

- Martin Björkman återväljs som ordförande för en ny 2-årsperiod.  

- Anders Hedenstedt och Louise Söderlund återväljs för en ny 2-årsperiod.  

- Lars Hedenstedt har avböjt omval. Jan-Eric Anderson väljs in som ny ledamot på 2 

år. 

- Gabriella Olofsson, Malin Hedenskog och Stig Bentsen har 1 år kvar på sina 

mandat.  



10. Revisorer John Olsson och Kent Östling återväljs. Revisorssuppleanter Johan Forsell 

och Marie-Louise Kardebratt återväljs. 

11. Magnus Sörebö och Hélène Tranell återväljs som valberedning. 

12. Övriga frågor:  

- Lena Björkman presenterar en möjlighet att anordna en kajakkurs i början av 

augusti. Den som är intresserad ringer Lena Björkman/Öyvind Hafslund på telefon 

25307.  

- Ett förslag om att bygga ett nytt kanotställ till strandvägsstranden bifalles av 

stämman. 

- Pålysningar: Resö race äger rum på lördag den 27 juli. Tennistävlingen går av 

stapeln 24-26 juli. Golftävling på torsdag den 25 juli på Mjölkeröd. Anmälan till 

John Forsell. 

- Slutligen uppmanas tennisföreningen att ge tennisbanan lite mer kärlek. Detta 

utlovas.  

13. Stämmoprotokollet kommer att finnas tillgängligt på Romleborgs hemsida samt anslås 

på stolpen vid brevlådorna. 

 

 

 

Gabriella Olofsson 
Sekreterare 

 

Justeras: 

 

Martin Björkman Hélène Tranell Mats Åstrand 


