
Kallelse till ordinarie föreningsstämma 2018

Dag 2018 03 27

Plats Brunns skola, matsalen

Tid 19.00 Registrering och ”fika” från 18.30

Underlag kan laddas ner från www.ingaro.com tisdag 2018-03-20, finns på

stämman och kan rekvireras från föreningen enligt kontaktuppgifter nedan.

Förslag till dagordning

1. Stämman öppnas av styrelsens ordförande.

2. Val av ordförande att leda stämman.

3. Val av sekreterare för stämman.

4. Fastställande av föredragningslista.

5. Fastställande av röstlängd.

6. Val av två personer, tillika rösträknare, att jämte stämmoordföranden justera stämmoprotokollet.

7. Fråga om stämman blivit stadgeenligt utlyst.

8. Föredragning av styrelsens årsredovisning och förvaltningsberättelse.

9. Föredragning av revisionsberättelse.

10. Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning.

11. Beslut om disposition av föreningens vinst eller förlust enligt fastställd balansräkning.

12. Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna.

13. a. Redovisning av styrelsens förslag till inkomst- och utgiftsstat för verksamhetsåret 2018 samt

verksamhetsplan för 2018.

b. Redovisning av debiteringslängd.

14. Fastställande av inkomst- och utgiftsstat samt årsavgift 2018.

15. Styrelsens mandat för preliminär avgiftsdebitering avseende första halvåret 2019.

16. Beslut om arvoden till styrelse och revisorer.

17. Fastställande av antal samt val av styrelseledamöter, styrelseordförande och suppleanter.

18. Val av revisorer och revisorssuppleant för dessa.

19. Fråga om val av valberedning för ett år.

20. Framställningar från styrelsen och/eller behandling av inkomna motioner och skrivelser.

21. Övriga ärenden.

22. Meddelande av plats där stämmoprotokollet hålls tillgängligt.

23. Mötet avslutas.

Ingarö 13 mars 2018

Styrelsen

Styrelsen kallas till konstituerande styrelsemöte direkt efter stämman.

Information finns på www.ingaro.com.

Där kan ändring av adress göras och

e-post anmälas för billigare utskick!

______________________________________________________________                                                                              ______________________________________________________________

Granens samfällighetsförening

Slingerstigen 4

134 67 INGARÖ

granen@ingaro.com 

Ordförande: Helena Claesson

Slingerstigen 36

070-458 06 15

Kassör: Eric de Meijere

Slingerstigen 50

070-776 99 20

Plusgiro: 30 59 79-7

Org.nr: 717909-4482













Verksamhetsplan 2018

Björnö GA:4 vattenverket
De rutinmässiga kontrollerna av vattenverket fortsätter. Provtagningarna av vattnet görs efter den plan som 
fastställts av tillsynsmyndigheten Värmdö kommun. Under 2018 kommer arbetet fortsätta med att installera 
ventiler för avstängning av vattnet på gatan, då en del fastigheter saknar denna ventil. 
Alternativ för tillsynen av vattenverket behöver ses över. Avtal med en entreprenör som kan ha jour och 
komma i akutfall bör tecknas! 
Styrelsen ber stämman om mandat att teckna ett sådant avtal under 2018.

Försäkring av vattenverket
Styrelsen fick i uppdrag från stämman 2017 att vidare undersöka försäkring av vattenverket. Styrelsen 
kontaktade BLAABs försäkringsmäklare som undersökt frågan. Se bilaga. Det finns två alternativ:
Alt1: Teckna försäkring enligt bilaga
Alt 2: Öka sparandet och ta kostnaden om och när den kommer

Fiberdragning 
Dragningen av fiber inkräktar ibland på utrymme för vattenledningar. Efter många samtal kommer 
entreprenörer tillbaka under våren och korrigerar de dragningar som ligger fel.

Björnö S:2 park- och lekområdet
Alla fastighetsägare längs Slingerstigen har en egen önskan och åsikt om träden och marken mellan husen. 
Varje gång styrelsen får en förfrågan om att ta ner ett träd övervägs det noga. För att komma ifrån detta har 
styrelsen kontaktat Naturskog för att ta fram en långsiktig plan, som handlar om vad som är bäst för marken 
och utifrån syftet med park och lek. Tallarna på S:2 är enligt expertis fantastiska och ska i största mån 
bevaras men på ett säkert sett. Vi behöver en plan för framtiden, dvs vilka stora träd bör tas ner samt vilka 
små träd och skott som ska bevaras, då alla stora träd är ungefär lika gamla. Nya generationer måste 
värnas. Området i nedre delen behöver rensas då nästan är oframkomligt där sommartid. Se bilaga.
Styrelsen ber stämman om mandat att teckna avtal med Naturskog för marken S:2.

Områdets städdag
Även i år kommer städdagen, 21 april, att vara tillsammans med MSVs strandgrupp. 

Parkeringsplatserna 
Parkeringsplatserna är ett problem! Därför planeras en översyn av alla parkeringsplatser. Linjer kommer att 
målas så att de platser som finns utnyttjas maximalt. Påminner än en gång om att ”min parkeringsplats” inte 
finns utan man ställer sig där det finns plats. Se bilaga för offert från Mark & Väg Ingarö AB.
Styrelsen ber stämman om mandat att teckna avtal om linjemålning av p-platserna.

Snöplogningen av p-platserna kommer förhoppningsvis även i fortsättningen att skötas av Mark & Väg 
Ingarö AB som Granen har ett hängavtal med via Klacknäsets vägförening för vintersäsongen 2017/2018.

Avgift
Styrelsen föreslår stämman att behålla tidigare debitering om 2 600 kr. 

Fakturor
Problemet med att fakturorna hamnar bland skräpposten kvarstår. För att minska risken att detta händer, 
lägg till granen@ingaro.com i mailens adressregister. Fakturan skickas ut under mars-april och oktober-
november så har ni inte fått någon faktura då kolla er skräppost eller kontakta styrelsen.

mailto:granen@ingaro.com


Valberedningens förslag till föreningsstämman 2018

Ledamöter 
Helena Claesson S 36 omval till årsstämman 2020 

föreslås som ordförande 
Malin Eklund S 64 kvarstår till årsstämman 2019 
Peter Wollin S 123 kvarstår till årsstämman 2019 
Steinar Thon S 95 omval till årsstämman 2020 
Kjell de Meijere S 50 nyval till årsstämman 2020 

Suppleanter 
Ann-Charlotte Olofsson S 24 nyval till årsstämman 2019 
Jan Samuelsson S 43 omval till årsstämman 2019 

Revisorer 
Ingemar Svensson S 106 omval till årsstämman 2019 
Krister Ericsson S 53 nyval till årsstämman 2019 
Revisorssuppleant 
Gösta Hellberg S 72 omval till årsstämman 2019 

Valberedning 
Göran Lindström S 116 omval till årsstämman 2019 
Lena Malm S 34 omval till årsstämman 2019 



Hej!

Jag heter Helena Claesson och det här har varit mitt tredje år som ordförande i Granen. Jag flyttade in på 
S36 redan 2008, men via min pappa har jag haft en fot på Slingerstigen sedan 1981. Jag accepterade att bli 
invald i styrelsen för att jag älskar att bo på Slingerstigen och månar om vår fantastiska omgivning. Av 
samma skäl gick jag även med i MSVs styrelse för tre år sedan och i BLAABs styrelse förra året. Bor man 
som vi bor anser jag att alla någon gång bör engagera sig. Att vara ordförande tycker jag är enormt givande 
och ibland något frustrerande.

Att 121 fastigheter ska tycka samma sak är inte alltid en rimlig önskan, därför är mitt och styrelsens uppdrag 
att hitta en balans i vad ni vill, vad vi vill, vad som står i stadgarna, och vad som är tillåtet enligt lagar och 
förordningar. Ni har utsett oss att ta dessa beslut. Oftast respekteras detta men emellanåt blir vi ifrågasatta 
och får ta en del mothugg. Orättvist tycker vi, och opåkallat. Detta tillsammans med ett visst ointresse och en
nonchalans för grannar och våra gemensamma trivselregler gör att det ibland känns tungt att sitta i styrelsen.
Men med det sagt har vi det väldigt bra i vår förening och arbetet flyter på bra. Det finns dock några områden
som orsakar lite problem ibland i föreningen: träd, parkering och felaktig nyttjande av Granens mark, S:2.

När området byggdes på 60-talet hade alla hus, utom två, garage, och man hade en bil. Nu har 62 
fastigheter byggt bort sina garage och många av de resterande använder inte garaget till garage, och många
har 2 eller fler bilar. Ekvationen är enkel, den går inte ihop.

När vi 2009 gjorde om detaljplanen av området och alla fastigheter fick köpa ett antal kvadratmeter av 
Granens mark till ett mycket förmånligt pris, så var kommunen och lantmäteriet extremt tydliga med att 
resterande mark skulle vara ”park- och lekområde”. Marken skulle inte längre nyttjas av fastighetsägarna till 
komposter, förvaring el liknande, allt sånt skulle hållas på egna tomten. Vi fick heller inte göra om mer mark 
till fler parkeringsplatser. På en del ställen har styrelsen ändå godkänt att man lagt grus så att det blivit två 
platser på längden. Några har dessutom tagit sig friheten att själva utöka platserna. Vi känner att det nu 
ändå bör ske en förändring och förbättring av parkeringen, vi vill därför snygga till med nya fina ränder så att 
platserna nyttjas maximalt.

Angående träden så har styrelsen nu en plan som vi jobbar efter. Att bevara de stora tallarna står högst upp 
på listan. Sly och träd som står för tätt gallras, för att de andra ska få större chans att växa sig starka och 
fina. Träd som kan orsaka skada tas bort. Vi försöker hitta ”tallskott” och se till att de har en god växtmiljö för 
framtiden. För att denna plan ska bli ännu tydligare har vi kontaktat Naturskog som lämnat ett förslag. Om de
får komma in och rensa ordentligt bland sly och markera upp träd vi ska satsa på för framtiden, blir det 
lättare för oss på städdagarna att veta vad som kan ta bort och inte.

Dessa åtgärder ska göra det än mer trivsamt att bo på Slingerstigen och ni är hjärtligt välkomna till årsmötet 
för att diskutera skötseln av vår förening och styrelsen arbete.

Vänliga hälsningar

Helena Claesson
Ordförande i Granens samfällighetsförening

på styrelsens uppdrag



SE VILLKOREN SOM GÄLLER FÖR 
FÖRSÄKRINGEN
1. Gå in på www.if.se/villkor
2. Skriv in koden  1725839.MBZ93L

Offert
A

2

a102

Söderberg & Partners
Kopparbergsvägen 8
722  13  VÄSTERÅS

Utskriftsdatum:
Offertnummer:
Försäkringstid:

26 februari 2018
SP1725839.1.1  
20180226  20190225

Hej!
Här kommer ett förslag på försäkringslösning.

På följande sidor och på nätet hittar du offerten, som 
innehåller:

ÖVERSIKT•
Ger en bild av försäkringens innehåll, priset för 
försäkringen och försäkringstid.

FÖRSÄKRINGSSPECIFIKATION•
Här ser du bland annat omfattning, självrisk och de 
uppgifter försäkringen grundar sig på.

Om ni har några frågor och om ni accepterar offerten är 
ni välkommen att höra av er.

Offerten gäller t.o.m. 26 mars 2018.

Vänliga hälsningar 
If

KONTAKTUPPGIFTER
Malin Sjöholm

Telefon: +46606335455
Mejl: malin.sjoholm@if.se

If Skadeförsäkring AB (publ)
Postadress: 106 80 Stockholm 
Huvudkontor: Barks väg 15,  Solna

Org.nr: 516401-8102
Säte: Stockholm

Telefon: 0771 43 00 00
www.if.se



FÖRDELAR MED IF

NI KAN ALLTID NÅ OSS OM DET HÄNDER EN SKADA SNABB SKADEREGLERING
Dygnet runt alla dagar i veckan om 

det hänt en skada.
Vi och våra samarbetspartners är alltid 

beredda att omedelbart hjälpa till.
De flesta ärenden löser vi direkt!

FÖRÄNDRINGAR ELLER FRÅGOR
Denna försäkring är grundad på de 
försäkringsuppgifter er försäkringsförmedlare har 
lämnat till If. Försäkringsförmedlaren har genom er 
fullmakt åtagit sig att fortlöpande sköta ert 
försäkringsskydd.

Kontakta er försäkringsförmedlare vid förändringar 
eller frågor.

LUGN, VI HJÄLPER ER
Kontakta oss vid skada.
0771-815 818
if.se/skada

Bra att veta

Utskriftsdatum:
26 februari 2018

Försäkringstid:
2018-02-26 - 2019-02-25

Offertnummer:
SP1725839.1.1   

Sida 2 (8)



Försäkringsspecifikation
Ö

versikt
V

illkor

Offert Översikt

Granens Samfällighetsförening
Organisationsnummer 7179094482 

Försäkringstid: 
20180226  20190225

FÖRSÄKRAT PRIS FÖR TIDEN

Egendomsförsäkring SEK 5 213

Samfällighet, Granens samfällighetsförening

Extrakostnader

Ansvarsförsäkring SEK 3 377
Ansvarsförsäkring
  Verksamhetsansvar   

  Produktansvar   

  Rättsskydd   

  Förmögenhetsbrott   

  Styrelseansvar   

Försäkringsförmedlarens ersättning SEK 1 516

Totalt SEK 10 106

Priset per försäkringsnivå i översikten redovisas exklusive förmedlarens ersättning. Vid en eventuell återkallelse av förmedlarfullmakten tillkommer Ifs 
distributionskostnader.

Utskriftsdatum:
26 februari 2018

Försäkringstid:
2018-02-26 - 2019-02-25

Offertnummer:
SP1725839.1.1   

Sida 3 (8)



Ö
versikt

Försäkringsspecifikation
V

illkor
Försäkringsspecifikation

Offert Egendomsförsäkring 

Samfällighet, Granens samfällighetsförening   

Antal medlemmar: 121
Verksamhet: Samfällighetsförening
Kommun: Värmdö

Fastighetsbeteckning: saknas
Krav på inbrottsskydd: Skyddsklass 1

Extra

Omfattning:
Brandskada• Glas- och skyltskada•
Vattenskada• Naturskada•
Inbrott, rån och skadegörelse• Annan skadehändelse•
Elskada•

Hyresförlust: Ersättningstid 24 månader, karenstid 1 dygn
Försäkringsbelopp: 5 000 000 kr

Omfattar: Byggnader, maskiner och inventarier samt 
varor med ett gemensamt försäkringsbelopp
Självrisk: 9 000 kr

Extrakostnader   

Verksamhetsavbrott

Omfattning:
Extra kostnader för fortsatt drift av verksamheten•

Försäkringsbelopp: 1 000 000 kr
Självrisk: 9 000 kr

Ersättningstid: 12 månader

Självrisk och karens
För vissa skadehändelser kan en högre självrisk och/eller längre karenstid gälla. Läs mer om detta i avsnittet 7 Självrisk i 
försäkringsvillkoret.

Avbrottsförsäkringen omfattar vid varje skada även följande
Skada hos leverantör, kund eller hyresvärd inom Norden 500 000 kr

Avbrott i tillförsel av el, gas, vatten, värme eller data och/eller telekommunikation till försäkrad 
verksamhet

5 000 000 kr

I Egendomsförsäkringen ingår vid varje skada försäkringsskydd för nedan angiven egendom till där angivna belopp 
(fribelopp). Om försäkringen är begränsad till vissa moment, t.ex. endast brand, ingår endast det som är hänförligt till 
den omfattning som försäkringsavtalet har.
 
Om högre försäkringsbelopp avtalats, vilket i så fall anges i försäkringsbrevet, gäller detta belopp utöver nedan angivna 
fribelopp. 
 
Varje arbetstagares lösöre 10 000 kr

Skadegörelse på hyrd lokal 50 000 kr

Glas i dörrar och fönster Ingår

Kunders egendom 100 000 kr

Lagrad information 100 000 kr

Pengar, värdehandlingar och värdebevis  inbrott, i godkänd värdeförvaringsenhet 50 000 kr

Pengar, värdehandlingar och värdebevis  inbrott, förvarat fritt i lokal 5 000 kr

Pengar, värdehandlingar och värdebevis  rån och brand 200 000 kr

Utskriftsdatum:
26 februari 2018

Försäkringstid:
2018-02-26 - 2019-02-25

Offertnummer:
SP1725839.1.1   
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Försäkringsspecifikation

Offert Egendomsförsäkring (forts.)

Röjningskostnad för försäkrade maskiner och inventarier samt varor 2 000 000 kr

Fast bekostad inredning 150 000 kr

Utskriftsdatum:
26 februari 2018

Försäkringstid:
2018-02-26 - 2019-02-25

Offertnummer:
SP1725839.1.1   

Sida 5 (8)
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Försäkringsspecifikation
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Försäkringsspecifikation

Offert Ansvarsförsäkring 

Ansvarsförsäkring   

Uppgifter avser år: 2017
Känd indirekt export: Hela världen exkl. USA/Kanada

Antal medlemmar i samfällighetsföreningen: 121 stk.

Verksamhetsansvar

Försäkringsbelopp per skada: 10 000 000 kr
Högsta försäkringsbelopp per avtalstid: 20 000 000 kr
Självrisk: 9 000 kr
Var försäkringen gäller: Hela världen exkl. USA och Kanada
När försäkringen gäller: Vid skada som inträffar under 
avtalstiden (Inträffande, se villkor)
Omfattning: 
Omhändertagen egendom vid serviceåtagande: Ingår

Tillfälligt lånad eller annars nyttjad egendom: 
Försäkringsbelopp per skada: 2 500 000 kr
Högsta försäkringsbelopp per avtalstid: 5 000 000 kr

Hyrd lokal: 
Försäkringsbelopp per skada: 10 000 000 kr
Högsta försäkringsbelopp per avtalstid: 10 000 000 kr

Tillfälligt lånat eller annars nyttjat motorredskap vid 
lastning eller lossning: 
Försäkringsbelopp per skada: 500 000 kr
Högsta försäkringsbelopp per avtalstid: 1 000 000 kr

Nyckelförlust: 
Försäkringsbelopp per skada: 2 500 000 kr
Högsta försäkringsbelopp per avtalstid: 5 000 000 kr

Miljökostnadsförsäkring, plötslig och oförutsedd 
skada: 
Försäkringsbelopp per skada: 2 500 000 kr
Högsta försäkringsbelopp per avtalstid: 5 000 000 kr

Transportansvar: 
Försäkringsbelopp per skada: 10 000 000 kr
Högsta försäkringsbelopp per avtalstid: 20 000 000 kr
Självrisk: 9 000 kr

Produktansvar

Försäkringsbelopp per skada: 10 000 000 kr
Högsta försäkringsbelopp per avtalstid: 20 000 000 kr
Självrisk: 9 000 kr
Var försäkringen gäller, direkt export: Världen i övrigt 
exklusive Nordamerika

När försäkringen gäller: Vid skada som inträffar under 
avtalstiden (Inträffande, se villkor)
Omfattning: 
Ingrediens och komponentskada: Ingår

Rättsskydd

Tviste‐ och skattemål: 
Försäkringsbelopp per tvistemål: 250 000 kr
Högsta försäkringsbelopp per avtalstid, tvistemål: 
2 500 000 kr
Var försäkringen gäller, tvistemål: Norden
Försäkringsbelopp per skattemål: 250 000 kr
Högsta försäkringsbelopp per avtalstid, skattemål: 
250 000 kr
Var försäkringen gäller, skattemål: Sverige
Självrisk (andel av skadan): 20 %
Självrisk (grundbelopp): 9 000 kr

Miljöbrott‐ och arbetsmiljöbrottmål: 
Försäkringsbelopp per rättsskyddsärende: 500 000 kr
Högsta försäkringsbelopp per avtalstid, miljöbrott: 
2 500 000 kr
Självrisk (andel av skadan): 10 %
Lägsta självrisk: 9 000 kr

Förmögenhetsbrott

Försäkringsbelopp per skadehändelse: 1 000 000 kr
Högsta försäkringsbelopp per avtalstid: 2 000 000 kr

Självrisk per skada: 20 000 kr
Var försäkringen gäller: Norden

Styrelseansvar

Försäkringsbelopp per avtalstid: 2 000 000 kr

Utskriftsdatum:
26 februari 2018

Försäkringstid:
2018-02-26 - 2019-02-25

Offertnummer:
SP1725839.1.1   
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Försäkringsspecifikation

Offert Ansvarsförsäkring (forts.)

Högsta försäkringsbelopp per avtalstid: Samma som 
försäkringsbeloppet
Självrisk: 0 kr

När försäkringen gäller: Vid skadeståndsanspråk som 
framställs mot den försäkrade under avtalstiden (Claims 
made, se villkor)

Utskriftsdatum:
26 februari 2018

Försäkringstid:
2018-02-26 - 2019-02-25

Offertnummer:
SP1725839.1.1   

Sida 7 (8)
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Förköpsinformation

Information om de försäkringsprodukter offerten omfattar
Egendomsförsäkring
Försäkringen skyddar din verksamhet mot de vanligaste skadehändelserna men det finns vissa begränsningar och säkerhetsföreskrifter. Exempel på 
sådana begränsningar och säkerhetsföreskrifter är följande.

Begränsningar i försäkringsskyddet
Inbrott 

Stöld ur fordon. Försäkringen gäller vid stöldskada enbart vid kortare uppehåll. Verktyg och utrustning som normalt finns i fordonet och •
stöldbegärliga varor omfattas inte av försäkringen
Inbrotts- och rånförsäkringen omfattar inte stöldbegärliga varor, t.ex. mobiltelefoner, datorer, tobak etc. om du inte speciellt försäkrar sådan •
egendom.

Vattenskada i badrum, duschrum eller annat våtutrymme
Vid vattenskada i badrum, duschrum eller annat våtutrymme gäller försäkringen endast om utrymmet har golvbrunn och om utförandet skett enligt •
de myndighetsföreskrifter och branschregler samt branschens råd och anvisningar som gällde vid byggnads- eller installationstillfället. Detsamma 
gäller för andra utrymmen, t.ex. fläktrum med krav på tätskikt.
Försäkringen gäller inte för kostnad för utbytet av golv- och väggbeklädnad med tillhörande tätskikt som läckt och orsakat vattenskadan (golv- och •
väggbeklädnad inkl. tätskikt anses som en enhet). Om det läckande tätskiktet är äldre än 35 år när skadan upptäcks omfattas vattenskadan inte till 
någon del av försäkringen.

Säkerhetsföreskrifter
I försäkringsvillkoren finns flera säkerhetsföreskrifter som du, dina anställda och företag som du anlitar måste följa. Syftet med säkerhetsföreskrifterna 
är att förhindra att företaget drabbas av skada. Om föreskrifterna inte följts kan ersättningen vid skada minskas eller helt utebli.

Speciellt vill vi göra dig uppmärksam på nedanstående föreskrifter.

Generellt
Säkerhetskopia av lagrad information som är datainformation ska framställas dagligen. Original och kopia ska förvaras i skilda byggnader

Brand 
Föreskrifter för heta arbeten, dvs. skärning, lödning, takläggning, bearbetning med snabbgående verktyg och annat arbete som medför uppvärmning •
eller gnistbildning på tillfällig arbetsplats
Brännbart material som förvaras utomhus ska på annan tid än under normal arbetstid eller öppethållande förvaras minst sex meter från byggnaden, •
såvida inte materialet förvaras i en sluten och låst container eller stängd, låst lastkaj
Sådana anordningar där risk för överhettning föreligger, t ex. bastuaggregat, trinettkök och kaffebryggare, och som är placerad i gemensamt •
utrymme, ska vara försedd med timer som inte går att koppla ur. 

Inbrott 
Din försäkringslokal måste uppfylla de krav på inbrottsskydd som anges i säkerhetsföreskrifterna i försäkringsvillkoren och i försäkringsbrevet. Om •
föreskrifterna inte är uppfyllda vid ett inbrott, kan ersättningen vid skada minskas eller helt utebli. Vid tveksamhet om din försäkringslokal uppfyller 
kraven på inbrottsskydd, kan det vara lämpligt att en låssmed kontrollerar inbrottsskyddet, gärna en låssmed som är medlem i Sveriges Lås och 
Säkerhetsleverantörers Riksförbund (SLR).

Avbrottsförsäkring
Den ekonomiska förlusten vid ett avbrott kan många gånger bli väsentligt större än själva egendomsskadan. Förlusten kan bli så kännbar att den 
äventyrar företagets fortsatta verksamhet. Försäkringen ersätter bortfall av företagets täckningsbidrag.

Försäkringen betalar också räddningskostnader för skäliga skadebegränsande åtgärder, t.ex. övertidsarbete för egen personal, för att snabbt komma 
igång med verksamheten efter en skada och därigenom minska förlusten.

Försäkringen gäller för förlust av försäkringsmässigt täckningsbidrag till följd av
en genom egendomsförsäkringen ersättningsbar skada på försäkringsställe, på annan plats och under transport•
oförutsett avbrott i tillförsel av el, gas, vatten, värme eller data- och telekommunikation till den försäkrade verksamheten (tilläggsförsäkring vid •
försäkring av djur i lantbruk)
egendomsskada som inträffar inom Norden hos dina kontrakterade leverantörer eller kunder och som skulle ha omfattats av egendomsförsäkringen •
på försäkringsställe, dock inte skada genom inre orsak (maskinskada) på maskiner och inventarier samt lagrad information
att räddningstjänsten eller polisen hindrar tillträde till företaget.•

Karens
Ersättning lämnas inte för de första 24 timmarna. För vissa skador är karenstiden 48 timmar

Utskriftsdatum:
26 februari 2018

Försäkringstid:
2018-02-26 - 2019-02-25

Offertnummer:
SP1725839.1.1   
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  2018-02-21 

Naturskog AB 
Ström 131, 195 95 Rosersberg,  
0708 58 16 10, lars.gunnarsson@naturskog.se 
www.naturskog.se 
Org.nr. 556620-8012 
 

Pris på trädfällning och röjning Granens samfällighetsförening 
 
Utförare av arbetet 
Naturskog AB, organisationsnummer 556620-8012, Lars Gunnarsson. 
 
Försäkring 
Naturskog AB innehar företagsförsäkring. Länsförsäkringar nr 6006533*03 
 
Certifiering 
Naturskog AB är certifierad enligt PEFC, entreprenörsbevisnummer ECS 2864. 
 
Kund 
Granens samfällighetsförening 
 
Uppdrag och pris  
Avdelningar enligt bifogad karta 
 
Avdelning 1: 
Utmärkning med snitselband på de mindre tallar som ska ta över efter befintliga stora tallar. 
Röjning av småträd och sly. 
Fällning av riskträd och enstaka tallar där de står för tätt. 
 
Avdelning 2: 
Gallring av tallar i norra delen av avdelningen, c:a 40% av befintliga tallar gallras bort. 
Slyröjning av södra delen. Ett antal av befintliga björksly sparas så de kan växa upp och bli 
träd i framtiden (c.a 10 st), dessa märks ut med snitselband. 
 
Avdelning 3: 
Slyröjning. Träd sparas och ett antal större hasselbuketter sparas. 
 
Avdelning 4: 
Slyröjning. Större hasselbuketter och alla träd sparas. 
 
 
 
 



  2018-02-21 

Naturskog AB 
Ström 131, 195 95 Rosersberg,  
0708 58 16 10, lars.gunnarsson@naturskog.se 
www.naturskog.se 
Org.nr. 556620-8012 
 

Pris: 
Röjning, gallring och uppsättning av snitselband på framtidsträd i alla avdelningar  
16 000 kr ex moms 
 
 
 
Trädfällning i avdelning 1: 
Arborist 1300kr/tim ex moms (två personer krävs) vid träd som inte kan fällas pga hinder 
utan måste kapas från topp och neråt.  
Övrig trädfällning 650kr/tim ex moms 
 
 
 
 
 
Eventuella tilläggsarbeten går på löpande räkning enligt Naturskogs ordinarie prislista eller 
ny offert. 
 
Leverans av arbetet 
Enligt överenskommelse med kunden. 
 
 
Särskilda villkor 
Kunden ansvarar för att hindrande föremål tas bort innan arbetet kan påbörjas.  
 
Oförutsedda händelser som Naturskog ej kan råda över så som t ex försvårande väderbetingelser 
eller akuta maskinproblem kan göra att arbetet försenas. Om så sker meddelas kunden omedelbart.  
 
 
Betalningsvillkor 
20 dagar netto för företag och 15 dagar för privatkunder, 30 dagar för kommuner 
 
Naturskog AB   Granens samfällighet  

 
Lars Gunnarsson, Projektledare   
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Fullmakt / röstkort föreningsstämma

Bytes mot röstsedel vid registrering på stämman.

Dag 2018 03 27

Plats Brunns skola, matsalen

Tid 19.00 Registrering från 18.30 med ”fika”

För rösträtt vid delat ägarskap krävs fullmakt från varje delägare i fastigheten.

Saknas utrymme så använd separat blad.

Fullmakt avser rätten att företräda mig/oss vid Granens samfällighetsförenings stämma 2018 03 27.

Fullmaktsgivare

Ort och datum

Underskrift

Namnförtydligande

Fastighetsbeteckning E-postadress

Ombud

Namn

Adress

Postnr och postadress

Telefonnr E-postadress

______________________________________________________________                                                                              ______________________________________________________________

Granens samfällighetsförening

Slingerstigen 4

134 67 INGARÖ

granen@ingaro.com 

Ordförande: Helena Claesson

Slingerstigen 36

070-458 06 15

Kassör: Eric de Meijere

Slingerstigen 50

070-776 99 20

Plusgiro: 30 59 79-7

Org.nr: 717909-4482
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