
Björnö tomtägareförening 
 
 

VÄLKOMMEN TILL ÅRSMÖTE:  
Torsdagen den 11 mars 2004 kl 19.00, 
Brunns skola, stora matsalen 
 

 
Ingen anmälan behövs till mötet. Vi fixar kaffe och macka. 
Vi hoppas att vi blir ganska många. 
 
 

En motion har kommit in till styrelsen från suppleanten i styrelsen Jan-Olov Johansson. 
Styrelsens har tidigare svarat på denna fråga, diskuterat den på styrelsemöten och informerat 
fastighetsägarna om vad som gäller. I årsredovisningen finns en upprepning av det som gäller. 
Har motionären eller andra medlemmar förslag till konkreta och genomförbara åtgärder vad 
styrelsen kan göra ser vi gärna fram mot detta. 
 
Undertecknad fullmakt innehållande fastighetsbeteckning/gatuadress och fullmaktstagare 
kan lämnas till annan medlem. En medlem kan bara vara fullmaktstagare för en annan 
medlem. 
 
Hälsningar styrelsen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
________________________________________________________________!___________ 
Fullmakt utställd av 
 
 
Namn: ___________________________________________________________ 
 
Adress: Slingerstigen ____ Krokvägen ____ 
 
 
Vi har valt att låta: ___________________________________________________________ 
 
Med adress: Slingerstigen ____ Krokvägen ____ 
 
föra vår talan vid årsmötet. 
 
 
Underskrift: ___________________________________________________________ 



 Björnö tomtägareförening 
Dagordning årsmöte, torsdagen den 11 mars, stora matsalen Brunns skola kl. 19.00. 
1) Årsmötet öppnas av styrelsens ordförande 

2) Val av ordförande att leda årsmötet 

3) Anmälan om styrelsens val av sekreterare 

4) Fastställande av dagordning 

5) Fastställande av röstlängd 

6) Val av två protokolljusterare, tillika rösträknare, att jämte mötesordföranden justera protokollet 

7) Fråga om årsmötet blivit stadgeenligt utlyst 

8) Uppläsning av föregående årsmötesprotokoll 

9) Föredragning av styrelsens årsredovisningshandlingar och revisorernas berättelser 

10) Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning 

11) Beslut om dispositioner beträffande föreningens vinst/förlust enligt den fastställda balansräkningen 
samt beslut om åtgärder mot enskilda medlemmar 

12) Beslut om ansvarsfrihet åt styrelsens ledamöter 

13) Beslut och fastställande av budget 

14) Beslut om årsavgift, tilläggsavgift och eventuell extra uttaxering 

15) Beslut om att ge styrelsen i uppdrag att bilda en samfällighetsförening 

16) Fråga om arvoden till styrelsen och revisorerna 

17) Val av styrelseledamöter a/ val av styrelsens ordförande 
 b/ val av styrelseledamöter 
 c/ val av suppleanter 

18) Val av revisorer a/ val av två revisorer 
 b/ val av två revisorsuppleanter 

19) Val av valberedning a/ val av tre ledamöter till valberedningen samt utse sammankallande 
 b/ val av en suppleant 

20) Behandling av inkomna motioner och skrivelser  

21) Övriga ärenden 

22) Information om Lotsuddens fastighetsägareförenings vilande status 

22) Mötet avslutas 
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Årsredovisning år 2003 
 
 
Styrelsen för Björnö Tomtägareförening får härmed avge årsredovisning 
för verksamhetsåret 1 januari – 31 december 2003. 
 
 
Styrelsen har under verksamhetsåret bestått av: 
 
1 januari – 10 mars 2003 11 mars – 31 december 2003 
 
Hans Dertell, ordförande Hans Dertell, ordförande 
Jörgen Ullberg, sekreterare Lena Hägerstrand, sekreterare 
Kjell de Meijere, kassör Kjell de Meijere, kassör 
Lars Claesson, ordinarie ledamot Lars Claesson, ordinarie ledamot 
Tommy Lowén, ordinarie ledamot Tommy Lowén, ordinarie ledamot 
 
Maj Berglund, suppleant Maj Berglund, suppleant 
Anders Fogelberg, suppleant Anders Fogelberg, suppleant 
Lena Hägerstrand, suppleant Jan-Olov Johansson, suppleant 
Jan-Olov Johansson, suppleant John Widmark, suppleant 
 
 Göran Borgqvist, adjungerad (samfällighetsfrågan) 
 Sven-Erik Enhörning, adjungerad (vattenfrågor) 
 
Förvaltningsberättelse 
 
Styrelsen har under året drivit de frågor, som t ex statusen på vårt vattenverk, reparation, underhåll och 
förbättring av vårt vattenledningssystem, parkeringsfrågor, föreningens juridiska ställning och mark-
/skogsfrågor, som årsmötet givit oss. Vi har haft 5 protokollförda möten och även icke protokollförda 
träffar och aktiviteter som t ex besiktning av vattenverket och genomgång av hur plankutflyttningen 
skett. Information har skickats ut vid ett flertal tillfällen. Kontakter och förhandlingar har skett med 
kommunen om plankutflyttningen. Kommunen anser att föreningen bör se till att reglerna följs. 
Kontakter har också skett med lantmäteriverket och skattemyndigheten om föreningens juridiska status. 
Vidare har frågan om plankutflyttning och användning av mark engagerat många fastighetsägare och 
styrelsen. För att inte någon oklarhet ska råda citeras här det beslut som togs vid förra årsmötet och som 
vi har att hålla oss till: 
 
”Under årens lopp har marken mellan tomterna alltmer disponerats/utnyttjats på olika sätt. För ca 20 
år sedan flyttades planket ut med fem meter på ett enhetligt sätt. Fastighetsgränserna ändrades icke 
formellt. Utbyggnaden bekostades av respektive fastighetsägare och genomfördes på ett lyckosamt och 
enhetligt sätt. En enkät har genomförts till samtliga boende där en överväldigande majoritet har 
uttryckt sitt samtycke till en sådan utflyttning. Byggnadsnämnden har inget att erinra mot att ytterligare 
mark disponeras som tomtmark, under förutsättning att berörda tomtägare och samfälligheten är 
överens. Byggrätten på respektive tomt påverkas icke. Plankutflyttningen ska ske på ett enhetligt sätt 
med det trämaterial, form och färg som tidigare använts och bekostas av respektive fastighetsägare i 
nära samråd med de närmsta grannarna. Vi ser inget hinder i att det ges möjlighet att flytta ut 
ytterligare fem meter åt samma håll som tidigare, dvs på ”baksidan sett från vägen”, där så är 
möjligt/lämpligt. De som ej önskar flytta ut planket, har på samma sätt som för 20 år sedan möjlighet 
att ej utnyttja denna möjlighet.” 
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Året: Utfall Budget Diff Föreg år: Utfall Förändring Nästa år: Budget
RESULTATRÄKNING (RR)
bilaga 1

Intäkter
3610 Medlemsavgifter 96 800 96 800 0 96 800 0 96 800
3620 Medlemsavgifter (extradeb) 133 100 133 100 0 72 600 60 500 60 500
3910 Övriga intäkter 0 0 0 17 625 -17 625 0
Summa intäkter 229 900 229 900 0 187 025 42 875 157 300

Kostnader
4110 Vatten: el -30 174 -25 000 -5 174 -46 486 16 312 -25 000
4120 Vatten: drift -52 500 -65 000 12 500 -62 799 10 299 -45 000
4130 Vatten: underhåll -60 796 -120 000 59 204 -43 674 -17 122 -65 000

-143 470 -210 000 66 530 -152 959 9 489 -135 000

4210 Miljö: mark -4 050 -10 000 5 950 -7 963 3 913 -10 000
4230 Miljö: valborg 0 0 0 -2 500 2 500 0

-4 050 -10 000 5 950 -10 463 6 413 -10 000

Summa kostnader -147 520 -220 000 72 480 -163 422 15 902 -145 000

Rörelseresultat 82 380 9 900 72 480 23 603 58 777 12 300

Övriga kostnader
6310 Företagsförsäkringar -2 500 -2 500 0 -1 089 -1 411 -2 500
6350 Förluster på kundfordringar 0 0 0 -2 400 2 400 0
6400 Förvaltningskostnader -8 422 -5 000 -3 422 -2 790 -5 632 -9 000
6570 Bankkostnader -583 -1 000 417 -892 309 -1 000
Summa övriga kostnader -11 505 -8 500 -3 005 -7 171 -4 334 -12 500

Resultat före fin. int. o kostn 70 875 1 400 69 475 16 432 54 443 -200

Finansiella intäkter o kostnader
8300 Ränteintäkter 472 1 000 -528 1 071 -599 500
Summa fin. intäkter o kostnader 472 1 000 -528 1 071 -599 500

ÅRETS RESULTAT 71 347 2 400 68 947 17 503 53 844 300

Per medlem
Medlemsavgift 800 800 0 800 0 800
Medlemsavgift (extradeb) 1 100 1 100 0 600 500 500
Summa per medlem 1 900 1 900 0 1 400 500 1 300

KDEM
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Ingående balans (IB) Förändring Utgående balans (UB)
BALANSRÄKNING (BR)
bilaga 2

TILLGÅNGAR

Kortfristiga fordringar
1510 Kundfordringar 7 200 6 000 13 200
S:a kortfristiga fordringar 7 200 6 000 13 200

Förutbet kostn o upplupna int
1700 Förutbet kostn o upplupna int 22 500 -22 500 0
S:a förutb kostn o upplupna int 22 500 -22 500 0

Kassa o bank
1920 Postgiro 57 993 70 946 128 939
1930 Checkräkningskonto 42 068 284 42 352
1940 Övriga bankkonto 1 802 13 1 815
S:a kassa o bank 101 863 71 243 173 106

SUMMA TILLGÅNGAR 131 563 54 743 186 306

EGET KAPITAL O SKULDER

Eget kapital
2086 Reservfond -40 000 0 -40 000
2091 Balanserat resultat -6 -17 503 -17 509
2099 Årets resultat -17 503 -53 844 -71 347
S:a eget kapital -57 509 -71 347 -128 856

Kortfristiga skulder
2440 Leverantörsskulder -21 224 12 640 -8 584
S:a kortfristiga skulder -21 224 12 640 -8 584

Uppl kostn o förutbet intäkter
2900 Upplupn kostn o förutbet int -17 950 164 -17 786
2910 Upplupn kostn (tidigare styrelse) -34 880 3 800 -31 080
S:a uppl kostn o förutb intäkter -52 830 3 964 -48 866

S:A EGET KAPITAL O SKULDER -131 563 -54 743 -186 306

Förändring 0 0 0

KDEM



 



 

 

Hans Dertell 
2004-02-24 
 
 
Ändring av föreningsform för Björnö Tomtägareförening 
 
Bakgrund 
 
Björnö Tomtägareföreningen bildades den 14 juni 1966 och har sedan starten haft till uppgift 
att tillvarata medlemmarnas intressen såvitt det gäller att förvalta och omhänderha de för 
området gemensamma anläggningarna för dricksvatten med tillhörande installationer samt 
till området tillhörande samfällda mark. 
 
Allt har sitt ursprung i den avstyckning som gjordes den 20 december 1962 då 
Järnvägsaktiebolaget Stockholm-Saltsjön styckade av 121 tomter för radhus- och 
kedjehusbebyggelse. I paragraf 3 står att varje tomt ska ha en 1/121-del i de områden som 
avsatts samfällda platser för lek- och parkändamål. Härutöver ska med varje styckningslott 
följa rätt till bad i Björnö 1:39. I köpekontrakten för fastigheterna fanns inskrivet att köparen 
är skyldig att ingå som medlem i Björnö Tomtägareförening. Föreningen har drivits som 
anläggningssamfällighet i enlighet med de regler som finns för anläggningssamfälligheter, t 
ex med avsättningar i fonder mm. Ändringar av stadgar, styrelsesammansättning mm ska 
anmälas till lantmäteriets samfällighetsföreningsregister. Vid sådan anmälan (våren-02) 
visade det sig att Björnö tomtägareförening ej fanns med i detta registret. En ny anmälan 
gjordes 2003 och registreringsavgift inbetalades, 2 700 kr. Lantmäteriverket accepterar ej 
detta utan kräver en ny s k lantmäteriförrättning. Föreningen har drivits juridiskt korrekt sedan 
starten 1966. 
 
För- och nackdelar med olika föreningsformer 
 
Fråga har väckts på årsmötet om inte det vore lämpligt att inrätta en anläggningssamfällighet. 
I praktiken har vi detta idag, men den är inte registrerad hos lantmäteriet. Lantmäteriet kan 
hjälpa till med att upprätta en samfällighetsförening. Kostnaden för detta uppskattar 
Lantmäteriet till ca 100 000 kr. Fördelen är att anläggningslagen mm ger ett starkare stöd t ex 
i tvister med enskilda delägare och man har större möjlighet att låna upp pengar mm. 
Beslutsordningar, stadgar mm är i stort sett lika dagens. Vid en eventuell förrättning för att 
inrätta samfällighetsföreningen får t ex alla berörda yttra sig och nuvarande och eventuell 
kommande plankutflyttningar kan påverka befintlig avstyckning av varje fastighet. Krav kan 
komma t ex på att disponerad mark innanför staket ska ingå i dagens enskilt ägda tomtmark 
och nuvarande tomtyta förändras. Detta påverkar bland annat byggrätt och fastighetsvärde.  
Fördelarna med att bilda en anläggningssamfällighet är att vi får en starkare juridisk status 
men nackdelen är att det kostar oss ca 100 000 kr samt eventuella konsekvenser till följd av 
själva förrättningen.  
 
Styrelsen förslag till beslut 
 
Styrelsen föreslår att nuvarande föreningsform kvarstår och att föreningen driver sin 
verksamhet i överensstämmelse med anläggningslagen och lagen om samfälligheter. 
 
Att läsa mer: 
Björn Lundén; Samfälligheter. Praktisk handbok om skatt, ekonomi och juridik 
Tommy Österberg: Samfälligheter. Handbok för samfällighetsföreningar 
Anläggningslagen SFS 1973:1149 
Lagen om förvaltning av samfälligheter SFS 1973:1150 
www.lantmateriet.se 

http://www.lantmateriet.se/
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