
Protokoll föreningsstämma 

Romleborgs samfällighetsförening 

Datum: 22 juli 2014 
 

Närvarande: Gustafsson 1D, Lekang 2, Fredriksson 4, Åstrand 5, Öksendgård-Braendengen 7, 

Englund 12, Anderson 13, Malm-Gustafsson 14,  Källander-Jakobsson-Hedenstedt 16, 

Olsson18, Fröander 21, Björkman 23, Olsson 31, Söderlund 33, Johnsson 37, Forsell 41B, 

Bentsen 41A, Forsell 43, Nylén-Alinder 53, Tranell 57, Stalsberg-Kopperud 65, Bjernstam 

71, Boström-Hovresund-Wingårdh 79, Boström-Olofsson 83, Bjernstam 85, Hedenstedt-

Appelgren 87  

 
1. Val av ordförande för stämman 

Martin Björkman valdes till ordförande för stämman 

2. Val av sekreterare för stämman 

Gabriella Olofsson valdes till sekreterare för stämman 

3. Val av två justeringspersoner 

Mats Åstrand och John Forsell valdes till justeringspersoner 

4. Styrelsens och revisorernas berättelser 

Årsberättelsen anslogs på hemsidan och vid brevlådorna i god tid före stämman. 

Revisorerna finner inte anledning att anmärka på skötseln av föreningens ekonomi.  

5. Ansvarsfrihet för styrelsen 

Stämman beviljar styrelsen ansvarsfrihet 

6. Framställningar från styrelsen eller motioner från medlemmarna 

Inga motioner från föreningens medlemmar eller framställningar från styrelsen har 

inkommit till årsstämman 

7. Ersättning till styrelsen och revisorerna 

Stämman fastslår att ordföranden ska arvoderas med 10 000 kr, övriga ledamöter samt 

revisorer arvoderas med 1 000 kr var. (Noteras att vad gäller revisorernas ersättning är 

detta är en förändring från tidigare 500 kr per revisor).  

8. Styrelsens förslag till utgifts- och inkomststat samt debiteringslängd 

Ekonomin är stabil. 300 000 kr finns på banken. 10 000 behövs i reserv, övrigt kan 

användas efter behov. Förslaget är att budgeten ligger som tidigare år med debitering 

500 kr för bebyggd tomt och 250 kr för obebyggd tomt. Utgifts- och inkomststaten och 

debiteringslängden fastslås av stämman. 

9. Val av styrelse samt styrelseordförande 

Stämman godkänner omval på två år av Jan Eric Andersson, Stig Berntsen, Malin 

Hedenskog och Gabriella Olofsson. Övriga ledamöter i styrelsen, det vill säga Martin 



Björkman (ordförande), Anders Hedenstedt och Louise Söderlund, har ett år kvar på 

sina mandat. 

10. Val av revisorer och suppleanter  

John Olsson och Kent Östling återväljs som ordinarie revisorer.  Som 

revisorssuppleanter väljs Johan Forsell (omval) och Viktor Östling (nyval). 

11. Fråga om val av valberedning 

Magnus Sörebö och Helene Tranell återväljs som valberedning. 

12. Övriga frågor 

a) Vägen.  

 Väg-guppen: Föreningen har i år byggt ett gupp nedanför Sörebös. Ett förslag är 

att sätta dit en markering alldeles vid sidan av guppet för att uppmärksamma 

det bättre. Kanske bör det också breddas för att man inte ska kunna sladda runt 

det. Det får heller inte vara så högt att underredet skrapar i, vilket några bilar 

har gjort. Ett annat förslag är att bygga fler gupp: både strandvägen och strax 

intill tennisbanan kommer upp som förslag.  

 Den frivilliga vägavgiften för byggtrafik: en åsikt är att man inte bör ha en 

frivillig avgift och att en avgiftsskillnad skulle kunna gälla mellan den som 

bygger precis i början på vägen och den som bygger i slutet av den. 

Ordförande svarar: Dagens husbyggen ser annorlunda ut än tidigare år och 

genererar tyngre lastbilstrafik, varför frågan om avgift kommit att aktualiseras. 

Förslaget med frivillig avgift antogs vid förra stämman. Vi kan juridiskt inte 

kräva en avgift, därav frivilligheten. Folk är solidariska och betalar gärna. Det 

finns en solidaritetsprincip som säger att alla betalar samma avgift oberoende 

av var man bor längs vägen.  

b) Skogsvård.  

 Rishögen: vinterns storm har genererat mycket nytt ris. Den nya risdepån 

blev därför väldigt stor under året – lite väl stor. Det som är positivt är att 

hyra av flismaskin inte kostar föreningen något vid så stor volym. Platsen 

att slänga riset är dock bra, enligt stämman. Ett förslag är att sätta upp en 

skylt som informerar att plast och annat skräp inte får slängas på platsen. 

På förekommen anledning har skyltar satts upp om att man på sommaren 

förvarar ris på egen tomt, sen bekostar föreningen bortkörning.  



 Gallring: En person från Skogsvårdsstyrelsen ska komma och göra en 

översyn av gallringsläget tillsammans med styrelsen och markägaren och 

ge råd kring vilka träd som bör tas ner för att skapa en vacker skogsmiljö. 

En synpunkt är att utsikten från berget bakom husen (t ex bakom Forsells) 

skulle behöva återställas. Förslaget är att märka ut vilka träd det gäller så 

hanteras detta i höst i samband med skogsvårdsmannens besök. 

c) Romleborgsfesten går av stapeln på lördag 26/7 i församlingshemmet. 

Svårigheten att hitta en lämplig festlokal reser frågan om föreningen borde ha ett 

eget festtält. Ett tält för för 90-100 personer inklusive bord och stolar kostar 50 000 

kr. Bland de närvarande på stämman höjs tveksamma röster, främst kring 

förvaringen. Förslaget från stämman är att hyra ett tält nästa år och se hur det faller 

ut. (Kommentar: eftersom det inte är styrelsen som ordnar festen går stafettpinnen 

vidare från årets frivilliga arrangörer till ett nytt gäng som kan känna sig manat) 

d) Pumphusen: kan man klä in dem så man slipper se den fula anordningen? 

Kommunen vill gärna ha dem inbyggda, så det går säkert att ordna.  

e) Toalettfrågan: folk springer i skogen. Biotoa finns ju ute på Lindö – kunde man 

inte ordna en sådan? Kommunen har dock inte visat intresse att ta hand om detta. 

Å andra sidan skapar en arrangerad toalett intrycket att det är en allmän badplats 

vilket vi kanske inte är så intresserade av.... 

f) Tempo: det har varit en tuff vinter och dålig vår. Underlaget av fastboende 

krymper: idag finns här mindre än 250 fastboende. De äldre dör undan, några få 

har flyttat. Många delårsboende är lojala, det är bra. Säsongen är konstig: runt 

midsommar och tre veckor i mitten slutet av juli är det högsäsong. En service som 

affären erbjuder är att öppna konto med återbäring. Man betalar då årets räkning 

mot slutet av året. I grunden är det kul och många är positiva.  

g) Detaljplanen för hamnen och Kosterhavsentrén har varit nästan klart i två år. 

Under senvåren visar det sig att kommunen inte begärt och fått genomfört en 

miljökonsekvensbeskrivning, vilket är nödvändigt för att få detaljplanen godkänd. 

Det kommer alltså att ta ett år till innan något händer. Utöver den som ligger i 

detaljplanen för kosterhavsentrén finns ingen ytterligare plan för småbåtsbryggor. 

h) Fibern har anlänt till Romleborg. Nästa vecka ska vi kunna tända upp nätet - om 

vi har tur. Förslaget att installera en mobilmast på Resö är överklagat igen.  

i) Det kommer ett förslag att protokoll från styrelsemöten ska läggas ut intakt på 

hemsidan. Ordföranden svarar att protokoll i original aldrig läggs ut på nätet då det 



är ett arbetsdokument för styrelsen och inte en allmän handling. Men de finns att 

läsa hos ordföranden. Om man ha protokollet tillsänt sig på mailen går det bra att 

kontakta ordföranden. 

13. Meddelande av plats där stämmoprotokollet hålles tillgängligt 

Stämmoprotokollet kommer att finnas tillgängligt vid brevlådorna och på nätet. 

 

Ordföranden tackar för visat intresse och avslutar mötet. 

 

Sekreterare: 

 

 

Gabriella Olofsson 

 

Justeras: 

 

 

Martin Björkman  Mats Åstrand  John Forsell 

 

 

 


