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Kallelse till årsmöte i Torsby Samfällighetsförening 
 
Lördagen den 20 mars 2010, kl. 10.00- 13.00   
Registrering: kl. 9.30 
Plats: Logen, Siggesta gård. 
 
 

♦ Endast en undertecknad fullmakt per 
ombud. 

♦ Preliminär debiteringslängd finns 
tillgänglig hos föreningens kassör 

        Gott om parkeringsplatser norr om gården. 
        Köp rykande färskt fika i Orangeriet från kl.9.30 och ta med det till möteslokalen 

Efter mötet kan vi rekommendera hemlagade soppor eller smörgåsar i Siggestas Orangeri och få tillfälle att  
umgås med andra Torsbybor.  
 
Dagordning  

 
1. Årsmötets öppnande 
2. Val av ordförande för årsmötet 
3. Val av sekreterare för årsmötet 
4. Val av protokolljusterare tillika rösträknare 
5. Fråga om kallelse skett i behörig ordning 
6. Fastställande av dagordning 
7. Fastställande av röstlängd och godkännande av fullmakter  
8. Röstsätt vid val och votering 
9. Verksamhetsberättelse med resultat och balansrapport för samfällighetsföreningen  
10. Förra årsmötets uppdrag att redovisa vid detta årsmöte 
11. Revisionsberättelse samt fråga om ansvarsfrihet för styrelsen 
12. Beslut om arvoden/ersättningar för år 2010 till styrelse, revisorer och valberedning 
13. Inkomna motioner och styrelsens förslag till stämmobeslut 
14. Styrelsens planerade åtgärder att utföras eller påbörjas under arbetsåret 
15. Fastställande av förslag till budget för år 2010 samt debiteringslängd  
16. Val av a) styrelseledamöter i samfällighetsföreningen 

b) styrelsesuppleanter i samfällighetsföreningen 
c) samfällighetsföreningens ordförande 

17. Val av a) revisorer  
b) revisorsuppleant  

18. Val av valberedning (ett år) 
19.   Övriga frågor 
20. Bestämmande av tid och plats för protokolljustering och för protokollets tillgänglighet 

för medlemmarna 
21. Årsmötets avslutning 

 
  
Styrelsen 
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Verksamhetsberättelse för år 2009 
 

A STYRELSENS SAMMANSÄTTNING  
 
Ordinarie ledamöter   
Olle Klasson, ordförande arbetsutskott 2009 
Lennart Lindström, vice ordförande  2009-2010 
Agneta Kling, kassör  arbetsutskott 2008-2009 
Ingrid Westman, vägansvarig  2009-2010 
Kjell Bergström, sekreterare  arbetsutskott 2008-2009 
Hans Samuelsson, grönområdesansvarig  2009-2010 
Harald Hoff, medlemsregisteransvarig  2008-2009 
   
Suppleanter   
Birgitta Ossmer  2009 
Lennart Gustavsson, belysningsansvarig  2009 
    

Revisorer   
Björn Edstam  2009 
Britt-Marie Skoglund  2008-2009 
   
Revisorsuppleant   
Per-Olof Jansson  2009 

 
Valberedning   
Agneta Kling   2009 
Göran Fernlund (sammankallande)  2009 
Mats Nyberg  2009 

 

B MÖTEN 
 

Styrelsen har haft ett konstituerande möte och nio övriga protokollförda möten under 
kalenderåret 2009.  
 
Styrelsen har haft flera möten med Värmdö kommun om den kommande vatten- och 
avloppsutbyggnaden och detaljplaneförslaget för område T1 och T2.  
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C VERKSAMHET 
   

1. Särskilda uppdrag till styrelsen från årsmöten. 
              Följande arbeten har utförts i anledning av behandling av motioner till årsmöten; 
                

• Ingen motion antogs vid föregående årsmöte.  
 

2. Drift och underhåll av vägnät, inklusive diken  
• Vinterunderhåll har skett på vägarna. 
• Löpande underhåll har gjorts i övrigt i enlighet med årsmötets beslut. 
• Torsbyvägens del från Kulan till Stadsvall och Torsby Gammelväg har rustats 

upp med hjälp av bidrag från Vägverket. 
 

3. Trädfällning, slyröjning och gräsklippning 
• Styrelsen har informerat om reglerna för skymmande och hindrande träd, grenar 

och häckar vid vägar och korsningar, både generellt via Torsbybladet och därpå 
speciellt via brev till berörda fastighetsägare. Styrelsen erbjöd hjälp med 
avverkning och bortforsling mot självkostnad.  

 
4. Vägbelysning  

• Vägbelysningen har underhållits enligt avtal med Vattenfall. Det har inneburit att 
belysningen har setts över fyra gånger under året; i januari, mars, oktober och 
december. 

• I avvaktan på VA-utbygganden, då vägar och diken kommer att grävas upp, anser 
styrelsen att utbyggnad av vägbelysningen får anstå tills vidare. 

 
5. Byggnader och övrig egendom  

• Klubbstugan har varit använd 30 gånger under året till möten i Samfällighets-
föreningen, Båtägareföreningen och Grannsamverkan mot brott. Den har upplåtits 
till boende i området vid nio tillfällen.  

 
6. Lekplatser, badplatser och övriga grönområden 

• En städdag på våren har anordnats. Höstens städdag ställdes in. Styrelsen 
bedömer att det behövs en bättre anslutning till de allmänna städdagarna för att 
kunna hålla kostnaderna nere för skötseln av våra allmänningar. 

• Vattenprover har tagits vid båda badplatserna och i Hemmesta träsk. Samtliga 
vattenprover var tjänliga. 

• En torrtoa, "Holken", har varit uppställd vid Torsbybadet under 
sommarmånaderna. 

• En soptunna har under sommaren funnits vid fotbollsplanen/lekplatsen. 
• Vassen har klippts vid Torsby badplats och i Ramserviken.  
• Styrelsen vädjar till alla att stänga sina lådor och tömma lådorna så att de inte blir 

överfulla av reklam, som ramlar ut och skräpar ned runt brevlådeställen. 
• I avvaktan på beslut i VA-frågan anser styrelsen att inga nya brevlådeställ bör 

sättas upp.  
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8. VA-utbyggnaden  

• Detaljplanerna för Torsby T1 och T2 beslutades av kommunfullmäktige i juni. 
Därefter har de överklagats till Länsstyrelsen och därefter till Regeringsrätten. 
Ett slutgiltigt avgörande kan förhoppningsvis komma innan sommaren 2010. 

• Kommunens projektering av både T1 och T2 pågår. Styrelsen har lämnat 
underlag för de delar som inte faller under kommunens åtagande. Detta för att en 
gemensam upphandling av entreprenör ska vara möjlig. Detta gäller t.ex. del av 
vägbana som inte behöver grävas upp när VA-rör ska förläggas.  

• Det faktiska arbetet med att gräva ner rör etc. beräknas kunna påbörjas under 
2010. 
 

9. Aktiviteter för medlemmarna i Torsby 
• Torsbybladet har distribuerats till medlemmarna. 
• Styrelsen har regelbundet uppdaterat samfällighetsföreningens hemsida. 

Föreningens hemsida nås på www.torsbysamfall.org. Föreningens e-postadress 
är styrelsen@torsbysamfall.org. Medlemmarna uppmanas att meddela styrelsen 
sin e-postadress för att begränsa kostnaderna för utskick. 

• Grannsamverkan mot brott har fungerat bra under året. Vi har låg brottsstatistik 
inom området. 

  
10. Hastigheten och säkerheten på våra vägar. 

• Under året har vi fortsatt med att sätta ut blomkrukor invid körbanan vid 
Torsbyvägen, Torsby Solängsväg och Torsby Sjöväg, för att sänka hastigheten 
på vägarna. Styrelsen anser att det lett till ett övervägande positivt resultat.  

  
11. Muddringsärendet 

• Målet har sin bakgrund i Torbjörn Ulfs anmälan i september 2005 till 
Länsstyrelsen om att Torsby samfällighetsförening lagt ut sand i strandkanten på 
badstranden i Ramserviken. Föreningen yttrade sig till Länsstyrelsen som i mars 
2008 beslutade att avskriva ärendet. Länsstyrelsen ansåg att det var fråga om 
normalt underhåll av en badstrand och den som äger en anläggning har dessutom 
rätt att underhålla anläggningen. Denna inställning hade också föreningen 
åberopat. 
  
Torbjörn Ulf överklagade beslutet till Miljödomstolen vid Nacka tingsrätt, där 
målet för närvarande handlägges. I detta mål är föreningen och Länsstyrelsen 
båda motparter i förhållande till klaganden Torbjörn Ulf. Parterna har inkommit 
med flertal yttranden till miljödomstolen och i maj 2009 höll Miljödomstolen 
muntlig förhandling och syn på plats i Ramserviken. Torbjörn Ulf föreslog då 
en förlikning som innebar att den sand som framdeles skulle få läggas ut skulle 
vara av sådan grovhet att området inte längre skulle kunna användas som 
badstrand. Styrelsen förkastade därför förlikningsförslaget. 
  
Föreningen räknar med att målet avgörs under våren.  
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12. Ekonomiska frågor  
• Våra energikostnader ökar stadigt, och vi har för avsikt att titta över avtalet med    

Vattenfall, för att se om vi kan få ner kostnaderna. 
• Barmarksunderhåll ökade drastiskt, men det beror på att vi fick möjlighet att 

byta trummor och belägga vissa vägar, då Vägverket hade pengar som vi kunde 
söka. De bidrog med 40% av kostnaden på deras vägar. 

• Badplatser passerade budget, men vi gjorde ett par insatser med klippning vass, 
rensning sly och uppstädning av strand. 

• Då VA-utbyggnaden inte kommit igång, har vi inte utnyttjat konsult i någon 
större utsträckning. 

• Ränteintäkterna minskade ordentligt, på samma behållning, pga sänkta räntor. 
• Vi har också påbörjat översyn av våra belysningspunkter, då vi inte får använda 

kvicksilverlampor från år 2015. Vattenfall ska komma med en offert på vad det 
kostar att byta. 

 
D SLUTORD 
Styrelsens arbete inom samfällighetsföreningen har varit tidskrävande och ställt stora 
krav på ledamöter och suppleanter. Alla har deltagit aktivt i föreningens styrelsearbete, 
oavsett uppdrag, för att nå målet en välskött samfällighet och gemensam egendom, d.v.s. 
bra vägar under alla årstider, öppna landskap på ängar, vårdad skog, trevliga och säkra 
lekplatser, välbesökta badplatser och en trivsam miljö samt en fin gemenskap för fastig-
hetsägare i Torsby. Styrelsen har också strävat efter att få en förening i god ordning och 
med väl fungerande administration, i takt med tiden. 

 
Torsby den 20 mars 2010 

 
Torsby Samfällighetsförenings styrelse 

 
 
 
 
Olle Klasson 

 
 
 
 
Lennart Lindström 

 
 
 
 
Agneta Kling 

 
 
 
 
Ingrid Westman 

 
 
 
 
Hans Samuelsson 

 
 
 
 
Lennart Gustavsson 

 
 
 
 
Harald Hoff 

 
 
 
 
Birgitta Ossmer 

 
 
 
 
Kjell Bergström 
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Uppställning enligt ÅRL
Preliminär

Datum: 090101-091231 Senaste vernr: 120
Tot fg år Årsbudget Perioden

Rörelsens intäkter och lagerförändring

Nettoomsättning
3010 Medlemsavgifter 798 924,00 835 000,00 831 193,00
3012 Övriga egna deb. tex. uthyrning lokaler 9 140,00 10 000,00 6 695,00
3680 Öresutjämning -118,00 0,00 0,00

S:a Nettoomsättning 807 946,00 845 000,00 837 888,00

Aktiverat arbete för egen räkning
3820 Arrendeintäkter 4 667,00 5 000,00 4 625,00

S:a Aktiverat arbete för egen räkning 4 667,00 5 000,00 4 625,00

Övriga rörelseintäkter
3910 Erhållna statliga bidrag 43 765,00 43 765,00 45 951,00
3990 Övr ersättn och intäkter 15 967,00 0,00 0,00

S:a Övriga rörelseintäkter 59 732,00 43 765,00 45 951,00
S:a Rörelseintäkter och lagerförändring 872 345,00 893 765,00 888 464,00

Rörelsens kostnader

Råvaror och förnödenheter mm
4011 Barmarksunderhåll -147 463,00 -175 000,00 -374 384,00
4012 Vinterunderhåll -78 752,00 -150 000,00 -104 160,00
4015 Sophantering -1 591,00 -2 000,00 -804,00
4018 Badplatser -14 731,00 -15 000,00 -38 457,00
4020 Allmänt underhåll -55 644,00 -140 000,00 -52 987,00

S:a Råvaror och förnödenheter mm -298 181,00 -482 000,00 -570 792,00

Bruttovinst 574 164,00 411 765,00 317 672,00

Övriga externa kostnader
5010 Styrelse-/revisonsarvoden -56 195,00 -100 000,00 -83 810,00
5193 Fastighetskötsel och förvaltning -139,00 -10 000,00 0,00
5410 Förbrukningsmaterial -1 238,00 -2 000,00 -144,00
5420 Programvaror 0,00 0,00 -1 238,00
5610 Lagstadgade arbetsgivaravgifter -16 000,00 -32 000,00 -20 000,00
6020 Hyra för Värmdö Bygdegård -1 500,00 -4 000,00 0,00
6110 Kontorsmaterial -759,50 0,00 -639,00
6150 Trycksaker -12 036,00 -20 000,00 -4 206,00
6230 Datakommunikation 0,00 0,00 -1 020,00
6250 Porto -6 847,75 -10 000,00 -3 194,00
6390 Övr kostnader Konsultation VA -12 512,00 -100 000,00 -7 438,00
6490 Övr förvaltningskostnader -10 205,30 -12 000,00 -13 017,00
6570 Bankkostnader 0,00 0,00 -39,00
6860 Energi -90 868,00 -95 000,00 -127 390,00

S:a Övriga externa kostnader -208 300,55 -385 000,00 -262 135,00

S:a Rörelsens kostnader inkl råvaror mm -506 481,55 -867 000,00 -832 927,00
Rörelseresultat före avskrivningar 365 863,45 26 765,00 55 537,00
Rörelseresultat efter avskrivningar 365 863,45 26 765,00 55 537,00

Övriga rörelsekostnader mm
7920 Justering föregående år -67 204,00 0,00 -499,00

S:a Övriga rörelsekostnader mm -67 204,00 0,00 -499,00
Rörelseresultat före finansiella intäkter och kostnader 298 659,45 26 765,00 55 038,00

Resultat från finansiella investeringar

Resultat från andelar i koncernföretag
8020 Ränteintäkter 28 951,11 20 000,00 5 559,77

S:a Resultat från andelar i koncernföretag 28 951,11 20 000,00 5 559,77

Resultat från andelar i intresseföretag
8170 Bank-och post omkostnader -2 620,00 -3 000,00 -2 054,00

S:a Resultat från andelar i intresseföretag -2 620,00 -3 000,00 -2 054,00
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Uppställning enligt ÅRL
Preliminär

Datum: 090101-091231 Senaste vernr: 120
Tot fg år Årsbudget Perioden

Räntekostnader och liknande resultatposter
8400 Räntekostnader 0,00 0,00 -0,16
8410 Räntekostnader 0,00 0,00 -412,00

S:a Räntekostnader och liknande resultatposter 0,00 0,00 -412,16

S:a Resultat från finansiella investeringar 26 331,11 17 000,00 3 093,61
Resultat efter finansiella intäkter och kostnader 324 990,56 43 765,00 58 131,61
Resultat före bokslutsdispositioner och skatt 324 990,56 43 765,00 58 131,61

Bokslutsdispositioner
8870 Förändring investeringsreserv -320 000,00 -43 000,00 -55 000,00

S:a Bokslutsdispositioner -320 000,00 -43 000,00 -55 000,00
Resultat före skatt 4 990,56 765,00 3 131,61
Beräknat resultat 4 990,56 765,00 3 131,61

8999 Årets resultat -4 990,56 0,00 -3 131,61
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Uppställning enligt ÅRL
Preliminär

Datum: 090101-091231 Senaste vernr: 120

Ing balans Perioden Utg balans
TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar

Materiella anläggningstillgångar
1220 Inventarier 27 294,00 0,00 27 294,00
1229 Ack avskrivn inv/verktyg -27 294,00 0,00 -27 294,00

S:a Materiella anläggningstillgångar 0,00 0,00 0,00

S:a Anläggningstillgångar 0,00 0,00 0,00

Omsättningstillgångar

Fordringar
1510 Kundfordringar 15 031,00 -948,00 14 083,00

S:a Fordringar 15 031,00 -948,00 14 083,00

Kassa och bank
1920 Postgiro 354,82 -14,16 340,66
1930 Bankkonto Spar 1 010 498,50 27 560,77 1 038 059,27
1940 Övriga bankkonto 3 967,29 -130,00 3 837,29

S:a Kassa och bank 1 014 820,61 27 416,61 1 042 237,22

S:a Omsättningstillgångar 1 029 851,61 26 468,61 1 056 320,22

S:A TILLGÅNGAR 1 029 851,61 26 468,61 1 056 320,22
EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER

Eget kapital
2091 Balanserade vinster/förluster -86 628,05 0,00 -86 628,05
2098 Vinst eller förlust föregående år 0,00 -4 990,56 -4 990,56
2099 Årets resultat -4 990,56 1 858,95 -3 131,61

S:a Eget kapital -91 618,61 -3 131,61 -94 750,22

Obeskattade reserver
2170 Avsättning investeringsreserv -610 008,00 -55 000,00 -665 008,00

S:a Obeskattade reserver -610 008,00 -55 000,00 -665 008,00

Långfristiga skulder
2398 Medel midsommarfirande -31 489,00 0,00 -31 489,00
2399 Övr långfristiga skulder -146 260,00 0,00 -146 260,00

S:a Långfristiga skulder -177 749,00 0,00 -177 749,00

Kortfristiga skulder
2440 Leverantörsskulder -78 281,00 63 278,00 -15 003,00
2911 Upplupna löner -39 634,00 -19 784,00 -59 418,00
2940 Upplupna sociala avgifter -16 000,00 -4 000,00 -20 000,00
2942 Upplupen källskatt -16 561,00 -7 831,00 -24 392,00

S:a Kortfristiga skulder -150 476,00 31 663,00 -118 813,00

S:A EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER -1 029 851,61 -26 468,61 -1 056 320,22
BERÄKNAT RESULTAT*** 0,00 0,00 0,00
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Styrelsens planerade åtgärder att utföras eller påbörjas 
under år 2010 

 
Löpande drift och underhåll av vägar och övrig egendom  
• Snöröjning och sandning 
• Sladdning av grusvägar, lagning av vägar och skador i ytbeläggning 
• Reparation av vägbelysning 
• Rensning och underhåll av diken 
• Översyn av sandlådor, vägtrummor och brunnar 
• Trädfällning, kantslagning och slyröjning på allmänningar/grönområden 
• Gräsklippning av fotbollsplan, lekplatser, badplatser och Kulans brygga 
• Vattenprov vid badplatserna i Torsbyfjärden och Hemmesta träsk 
• Underhåll av lekredskap, gungor, badbrygga, trampolin, volleybollplan, etc. 
 
Nya arbeten och investeringar på vägar  
 Kommunens arbete med VA-dragningar kommer att inledas under året och pågå 
under flera år. VA-rören kommer i första hand att dras längs våra vägar och där 
man går fram schaktas cirka 4 meter av vägbanan upp, vilket för våra smala vägar 
innebär att hela vägbanan kommer att grävas upp. Kommunen återställer efter utfört 
arbete. Se även nedan! 
 Styrelsen föreslår med tanke på det förstående VA-arbetet att inga övriga större 
vägarbeten typ beläggningsarbeten på längre vägsträckor påbörjas. Arbetet inriktas 
på löpande drift så som lagning av hål i vägbanor, byte av vägtrummor, 
dikesjusteringar och uppbyggnad av nedkörda vägbanor.  
 

  Nya arbeten och investeringar på grönområden  
Eftersom Torsbybadet börjat växa igen har två vassröjningar genomförts. 
Ytterligare vassröjning behöver genomföras under året. 

 
Detaljplaner och VA-utbyggnaden  
Detaljplanerna för Torsby T1 och T2 beslutades av kommunfullmäktige i juni förra 
året. Därefter har de överklagats till Länsstyrelsen och därefter till Regeringsrätten. 
Ett slutgiltigt avgörande kan förhoppningsvis komma innan sommaren 2010. 
 
Styrelsen föreslår att årsmötet ger uppdrag till styrelse att i skrivelse till berörd 
instans i kommunen framföra föreningen vilja att VA-utbyggnaden ska påbörjas 
utan att detaljplanerna slutgiltigt har behandlats rättsligt.  
 
Kommunens projektering av både T1 och T2 pågår. Styrelsen har samverkat med 
Teknisk produktion/VA-enheten på kommunen som ansvarar för arbetet.  Syfte har 
bland annat varit att få till en gemensam upphandling av entreprenör för VA-arbetet 
och föreningens tilläggsuppdrag. Det senare avser de arbeten som ska göras som 
inte direkt faller under kommunens åtagande. Detta gäller t.ex. del av vägbana som 
inte behöver grävas upp när VA-rör ska förläggas, delar av vägar som inte grävs 
upp alls, t.ex. vändplaner. För att få en enhetlig standard på berörda vägar ska detta 
göras nu samband VA-arbetet. Styrelsen har följt den inriktning som redovisades 
vid föregående årsmöte att det i samband med VA-förläggningar i vägarna ska 
göras förbättringar väguppbyggnaden på hela bredden och hela vägen.   
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Förra årsstämman beslöt att inriktningen för finansiering av de delar som inte tas av 
VA-kollektivet ska ske genom lån, i avvaktan på en framtida förrättning när hela 
samfälligheten fått VA.  
 
Styrelsen vill därför av årsmötet få i uppdrag att ta lån, utan att säkerhet lämnas i 
form av panträtt i föreningens fastighet (mera information kommer att lämnas vid 
årsmötet). Denna typ av lån har av REV (Riksorganisationen enskilda vägar) 
träffats avtal om med NORDEA för just sådana arbeten som föreningen står inför. 
Andra banker kommer även att kontaktas för jämförande offerter. Den bank som 
föreningen väljer för att ta lån i bör vara klart när den gemensamma 
anbudsförfrågan sänd ut och det blir dags att granska inkomna offerter. Resultat 
kommer att presenteras och omfattning av vägförbättringar och lånebelopp beslutas 
vid ett extra föreningsmöte. Tidpunkten för denna extra föreningsstämma är 
beroende på när upphandlingen av entreprenör påbörjas men förhoppningen är att 
den kan hållas direkt efter sommaren.   
 
Städning och städdagar 
Deltagandet på samfällighetens städdagar har under många år varit bristfälligt. En 
tapper skara medlemmar har ställt upp vid dessa tillfällen och städat på 
samfällighetens områden. Styrelsen anser inte att denna ordning är rimlig varför det 
i årets budget avsatts 35 tkr för städning och slyröjning på samfällighetens område 
och att därmed årets städdagar ställs in.  
 
Servitut 
I samband med VA-utbyggnaden behöver ett antal servitutsavtal ingås. T.ex. för att 
möjliggöra att anslutningar från fastigheter till kommunens förbindelsepunkter där 
dessa inte ligger direkt i anslutning till tomt. Det gäller även kommunens VA-
förläggning i föreningens mark Servitutsavtal ska alltid beslutas av 
föreningsstämma med 2/3 majoritet. Till detta årsmöte föreligger nu tre avtal:  
 
1. Servitutsavtal -  Charlotte Nilsson Torsby 1:348  

Rätt att dra VA från förbindelsepunkt till egen tomt i föreningens mark (bilaga 1).   
2. Servitutsavtal -  Lena Hertzman Torsby 1:233  

Rätt att dra VA från förbindelsepunkt till egen tomt i föreningens mark (bilaga 2).   
3. Servitutsavtal -  Värmdö kommun  

Rätt att dra VA i föreningens vägar inom detaljplan T1 och T2 (bilaga 3). 
 

Styrelsen föreslår att årsmötet godkänner avtalen och att styrelsen får i uppdrag att ingå dessa 
servitutsavtal.  
  
 
Förslag till stadgeändringar 

  Paragraf 14 sista stycket justeras enlig nedan: 
Andra meddelande ska genom styrelsens försorg bringas till medlemmarnas 
kännedom genom att anslag på anslagstavla vid klubbhuset ”Sjöstugan” eller på 
föreningens hemsida. 
 
En ny paragraf om en särskild avgift som utgår om man ska bygga i området: 
Medlem som avser att bygga ny fastighet eller genomföra större renovering av 
befintlig fastighet ska till föreningen inbetala en särskild avgift om 12 000 kr. Detta 
som en garanti för ett eventuellt slitage på föreningens vägar som transporter till 
och från byggarbetsplatsen skapar. Fastigheter med direktutfart till Värmdövägen 
är undantagna denna avgift. Avgiften ska inbetalas till föreningen innan arbete 
påbörjas. Ytterligare ersättning kan komma avkrävas fastighetsägaren om stor 
skada på vägar uppstår.     
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Motioner som kommer att behandlas vid årsmötet 
 
Ulf Blixt 
Vi har en underbar vik i Torsby. Vi bör värna om att viken överlever och då pratar jag  
Om att sköta vårt vatten. Längst in i viken finns det en gammal å som går mellan träsket och  
vår vik. Förut så har den rensats från bråten och vi har hållit den "flytande". Småfisk  
har haft möjlighet att vandra mellan träsket och viken. För tjugo år sedan så kunde man 
 fånga ål utan problem. Gäddan samt abborren kunde leva här. Nu är det sällan man får 
något över huvud taget. Titta in i vassen i viken och se hur mycket skräp som driver in där.  
Sedan har vi gamla bryggdelar som bör tas bort. 
Gällande ån så menar jag att en enkel rensning (ingen muddring) från grenar, stubbar etc  
skulle kunna få fart på vattnet igen. Träsket skulle vinna på att få lite rotation. Vår vik  
skulle bli renare. Syresättningen skulle bli bättre på alla sätt. Ta upp diskussionen och  
lyssna med våra medlemmar om det finns någon som inte tycker att detta är värt att åtgärda. 
 
Leif Dahlberg, Torsby 1:61 
Jag vill att föreningen införskaffar och sätter upp förbudsskyltar mot rastning av hundar vid  
badet och att hundarna skall var kopplade. Jag bor vid parkeringen Torsby Ängsväg och har  
noterat en ökad trafik med bilar som kommer hit och rastar sina hundar, förmodar att de inte  
bor i området. Även promenerande hundägare släpper gärna sina hundar när de går ned till  
badplatsen.Vad gäller, är det generellt kopplingstvång inom samfälligheten ? 

 
Maire och Lennart Perneby Torsby 1:299 
Att föreningen ger tillstånd till kommunen att gräva vatten och avlopp i föreningens vägar och 
att kommunen kan börja arbetet så snart de är klara med projektering; fast detaljplanen  
inte har vunnit laga kraft. Om detta redan är klart, kan ni bortse denna motion. 
  

                      
                      Lars Rydberg, Torsby Ringväg 26 
                      Jag har ett förslag till ändring, eller kanske snarare ett tillägg, till stadgarna i Torsby  

Samfällighetsförening. 
”Om deltagare vid årsmöte eller annat möte i Torsby Samfällighetsförening vid  
upprepade tillfällen stör ordningen, äger övriga mötesdeltagare samt styrelsen rätt att  
från mötet avvisa densamme med omedelbar verkan.” 
  
 

 
  
 
 

 
 



Torsby Samfällighetsförening Budget Sida: 1
Räkenskapsår: 100101-101231 10-02-09  21:48

Hela företaget

Konto Kontotyp Bud Fg-år Utf Fg-år Budget
3010 Medlemsavgifter Intäktskonto 835 000,00 831 193,00 935 000,00
3012 Övriga egna deb. tex. uthyrning lokaler Intäktskonto 10 000,00 6 695,00 10 000,00
3820 Arrendeintäkter Intäktskonto 5 000,00 4 625,00 5 000,00
3910 Erhållna statliga bidrag Intäktskonto 43 765,00 45 951,00 46 868,00
3990 Övr ersättn och intäkter Intäktskonto 0,00 0,00 0,00

Alla intäktskonton 893 765,00 888 464,00 996 868,00

4011 Barmarksunderhåll Kostnadskonto 175 000,00 374 384,00 200 000,00
4012 Vinterunderhåll Kostnadskonto 150 000,00 104 160,00 150 000,00
4015 Sophantering Kostnadskonto 2 000,00 804,00 2 000,00
4018 Badplatser Kostnadskonto 15 000,00 38 457,00 20 000,00
4020 Allmänt underhåll Kostnadskonto 140 000,00 52 987,00 100 000,00
5010 Styrelse-/revisonsarvoden Kostnadskonto 100 000,00 0,00 100 000,00
5193 Fastighetskötsel och förvaltning Kostnadskonto 10 000,00 0,00 10 000,00
5410 Förbrukningsmaterial Kostnadskonto 2 000,00 144,00 2 000,00
5420 Programvaror Kostnadskonto 0,00 1 238,00 0,00
5610 Lagstadgade arbetsgivaravgifter Kostnadskonto 32 000,00 0,00 32 000,00
6020 Hyra för Värmdö Bygdegård Kostnadskonto 4 000,00 0,00 4 000,00
6110 Kontorsmaterial Kostnadskonto 0,00 639,00 1 000,00
6150 Trycksaker Kostnadskonto 20 000,00 4 206,00 20 000,00
6230 Datakommunikation Kostnadskonto 0,00 1 020,00 0,00
6250 Porto Kostnadskonto 10 000,00 3 194,00 5 000,00
6390 Övr kostnader Konsultation VA Kostnadskonto 100 000,00 7 438,00 50 000,00
6490 Övr förvaltningskostnader Kostnadskonto 12 000,00 13 017,00 12 000,00
6570 Bankkostnader Kostnadskonto 0,00 39,00 0,00
6860 Energi Kostnadskonto 95 000,00 127 390,00 150 000,00
7920 Justering föregående år Kostnadskonto 0,00 -499,00 0,00
8020 Ränteintäkter Kostnadskonto -20 000,00 -5 559,77 -5 000,00
8170 Bank-och post omkostnader Kostnadskonto 3 000,00 2 054,00 3 000,00
8400 Räntekostnader Kostnadskonto 0,00 0,16 0,00
8410 Räntekostnader Kostnadskonto 0,00 412,00 0,00
8870 Förändring investeringsreserv Kostnadskonto 43 000,00 0,00 0,00

Alla kostnadskonton 893 000,00 725 524,39 856 000,00
Alla resultatkonton 765,00 162 939,61 140 868,00
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ÖVERENSKOMMELSE OM MARKUPPLÅTELSE I FASTIGHET 
TORSBY 1:249  

 
PARTER: 
 
Värmdö kommun /212000-0035/, nedan kallad Ledningshavaren,134 81 GUSTAVSBERG  
 
Torsby Samfällighetsförening /814000-2778/, ägare av fastigheten, nedan kallad Samfällighetsföreningen, Box 
147, 139 23 VÄRMDÖ 
 
1 BAKGRUND 
Torsby är ett av kommunens utpekade prioriterade förändringsområden. Inom dessa områden anser kommunen det 
angeläget att skapa förutsättningar för åretruntboende. Som ett led i detta avser kommunen att ansluta områdena 
T1 – detaljplan Torsby 1:249 m.fl. och T2 – detaljplan Torsby 1:277 m.fl. till kommunalt vatten och avlopp. För 
detta ändamål behöver mark tas i anspråk inom fastigheten Torsby 1:249. 

 
2 UPPLÅTET OMRÅDE 
Till förmån för ledningshavaren ska för pumpstationer upplåtas ett område om ca 6x10 meter samt för ledningar 
ett område om 4-6 meters bredd inom fastigheten Torsby 1:249. Ledningshavaren upplåtes rätt att anlägga, 
underhålla, förnya och bibehålla pumpstationer samt ledningar för vatten och spillvatten med tillhörande 
anordningar enligt preliminär ledningsdragning bilaga 1, ritning nummer R51-00001 (förhandskopia daterad 2009-
10-19). Ledningssträckningen kan komma att förändras något i samband med detaljprojektering och byggnation. 

 
3 TILLTRÄDE  
Tillträde sker omgående. 
 
4 ERSÄTTNING 
Ledningsrättsområdena upplåtes utan ersättning. 
 
5 LEDINGSRÄTTSFÖRÄTTNING 
Ledningshavaren åtar sig att ansöka om ledningsrättsförrättning, där denna överenskommelse får läggas till grund 
för beslut om ledningsrätt såsom överenskommelse enligt Ledningsrättslagen. Kostnaden för förrättningen ska 
betalas av Ledningshavaren. 
 
6 AVTALSVÄXLING 
Denna överenskommelse är upprättad i tre likalydande exemplar, av vilka vardera parten tagit var sitt och ett 
tillsänds Lantmäteriet 
 
Datum ……………………. Datum ……………………… 
 
För Torsby 1:270  För Värmdö kommun 
 
 
------------------------------------------ ------------------------------------------ 
  Lars Öberg 
  Samhällsbyggnadschef 
 
------------------------------------------ ------------------------------------------- 
  Irene Bellman 
  Enhetschef för Mark och exploatering 





SERVITUTSAVTAL 
 
 

 Torsby Samfällighetsförening, ägare till fastigheten Torsby 1:249 (tjänande fastighet) i 
Värmdö kommun, upplåter härmed till förmån för fastigheten Torsby 1:233 (härskande 
fastighet), i Värmdö kommun,  för all framtid utrymme för vatten- och spillvattenledningar 
från närmaste förbindelsepunkt på Torsby Skogsväg, den på den tjänande fastigheten 
befintliga vägen,  till anslutningspunkten på  fastigheten Torsby 1:233.   
 
Ägaren till fastigheten Torsby 1:233 skall underhålla vatten- och spillvattenledningarna som 
omfattas av detta avtal. 
 
 
Värmdö den  mars 2010  Värmdö den   mars 2010 
 
 
………………………………….  ………………………………… 
Lena Hertzman    Torsby Samfällighetsförening 
Torsby 1:233     Torsby 1:249   
 



SERVITUTSAVTAL 
 
 

 Torsby Samfällighetsförening, ägare till fastigheten Torsby 1:249 (tjänande fastighet) i 
Värmdö kommun, upplåter härmed till förmån för fastigheten Torsby 1:348 (härskande 
fastighet), i Värmdö kommun,  för all framtid utrymme för vatten- och spillvattenledningar 
från närmaste förbindelsepunkt på Torsby Skogsväg, den på den tjänande fastigheten 
befintliga vägen,  till anslutningspunkten på  fastigheten Torsby 1:348.   
 
Ägaren till fastigheten Torsby 1:348 skall underhålla vatten- och spillvattenledningarna som 
omfattas av detta avtal. 
 
 
Värmdö den  mars 2010  Värmdö den   mars 2010 
 
 
………………………………….  ………………………………… 
Charlotte Nilsson   Torsby Samfällighetsförening 
Torsby 1:348     Torsby 1:249   
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