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Styrelsen för Hamnefjälls samfällighetsförening avger 
härmed förvaltningsberättelse för räkenskapsåret 
2016. 

STYRELSE 
Ordförande  Johan Ekbäck 
Kassör Kjell Karlsson 
Sekreterare Caroline Olsson  
Ledamot Jessika Magnisson Baker 
Ledamot Anna Appelqvist 

Suppleant Alexander Govik 
Suppleant Markus Amholt 
Suppleant Kristin Tubbero 
Suppleant  Karin Siverbo Wihlney  

REVISORER 
 Kent Andersson 
 Håkan Dahlèn 

VALBEREDNING 
  Lena Bergqvist 
  Sari Lassinantti 

Stämmor 
Ordinarie stämma hölls 16:e Mars 2016. 

Styrelsemöten 
Styrelsen har under året haft 11 protokollförda 
styrelsemöten varav 8 stycken med styrelsen tillsatt 
på stämman. Utöver det har en del arbete gjorts via 
mail, telefon och enskilda möten. Styrelsen har under 
året jobbat i fyra olika arbetsgrupper som ansvarat för 
olika frågor, redogörelse följer nedan.  

Styrelsen har under året ombesörjt drift och 
förvaltning enligt stadgarna. 
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Savviken.com 
Föreningens nya hemsida. Här 
hittar ni lite allmän information 
och kontaktuppgifter. Kontakta 
styrelsen via 
styrelsen@savviken.com 

Distributionslista 
Om ni önskar finnas med på 
styrelsens distributionslistan 
maila: styrelsen@savviken.com 

Nya Medlemmar 
2016 
John och Jenny Nolebring
Kim Bohman ochAnnie 
Nerén
Senad och Sabaheta Turkes 

Höststäddag 
Fokus rikta stolpar, rensa bäcken/
brunnar samt laga anslagstavla. 
Tack för ert deltagande! 

Åtgärdat 2016 
Potthål 
Undermindering bron Sävstigen 
Nya skyltar, grus på stig och i 
bingar 
Vårstädning av vägar - sopning 
Bevakning Lilleby Camping 
Snöröjning/Saltning av vägar

HAMNEFJÄLLS 
SAMFÄLLIGHETSFÖRENING 
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Information till medlemmar 
Under året har styrelsen uppdaterat hemsida, savviken.com. Via hemsidan håller styrelsen 
medlemmarna uppdaterade gällande vad som är på gång och vilka frågor styrelsen 
jobbar med. Vid ett fåtal tillfällen har styrelsen mailat ut information till de personer som 
är registrerade på distributionslistan.  

Under året har fastigheter bytt ägare. Styrelsen har under året planerat att hälsa dessa 
nya medlemmar välkomna med ett välkomstbrev tillsammans med stadgarna. 
Nya medlemmar är: 
Sävviksvägen 5, John och Jenny Nolebring 
Sävviksvägen 3A, Kim Bohman, och Annie Nerén  
Sävviksvägen 3B, Senad och Sabaheta Turkes 

Styrelsen arrangerade en extra höststäddag för att åtgärda specifika saker som 
uppkommit under året och som identifierats i kontrollplanen. Fokus 2016 var att rensa 
upp i bäcken GA9 men även brunnar för GA8 kontrollerades och gräs samt jord grävdes 
bort vid utloppet i kohagen. Stolpar och lyktstolpar riktades samt att anslagstavlan 
säkrades upp och fick taket reparerat.  

Samfällighetens anläggningar  
Kontrollplan 
Under 2016 genomförde styrelsen kontrollplansbesiktningen. Ett antal punkter 
identifierades, vissa har åtgärdats och andra har lagts till planeringen för kommande 
arbete/budget. 

Redogörelse från arbetsgrupper 
Asfaltering 
GA 29, 30 och 7 är i behov av asfaltering och under året har gruppen jobbat med att ta 
fram offertunderlag samt begärt in offerter. Den totala sträckan som behöver asfalteras 
delades in i olika delsträckor för att möjliggöra olika alternativ när asfaltrening ska göras. 
Offertunderlaget skickades ut till 4 antal entreprenörer varav 2 var ute och tittade men 1 
återkom med en offert.  

Potthål har åtgärdats under året vid behov. Styrelsen har under året också varit i kontakt 
med medlemmar som behövt köra tyngre last. Uppsatt regelverk har efterlevts och 
styrelsen rikta ett stort tack till de som följt regelverket.   

Dagvatten
Under 2016 vann detaljplanen för att bygga ett camping och fritidsstugor område i Lilleby 
(Lilleby camping) laga kraft. Styrelsens överklagan till Miljö- och Mark Överdomstolen 
godkändes icke. Styrelsen har därefter varit i kontakt med kommunen vid ett antal gånger 
för att bevaka samfällighetens intresse gällande dagvattenanläggningen, GA9.   

Undermineringen vid bron Sävstigen har åtgärdats under året. 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Skyltar/stolpar och grus 
Ett antal skyltar har under årets byts ut samt ny skylt sats upp vid vändplats 
Hamnefjällsvägen. Det har också säkerställts att samtliga bingar är fyllda med sand för 
vintern 2016/2017. 
Styrelsen anordnade också så att gatorna blev sopade innan vårstäddagen av samma 
entreprenör som gör vinterväghållningen.  

Administration och Ekonomi  
Årsavgift 
På årsmötet fastställdes årsavgiften för 2016 och utdebiterades 1 Maj för inbetalning 
senast 31 Maj. Efter vissa påminnelser och påtryckningar har samtliga medlemmar 
betalat in. 

Inlösen 
Inga nya inlösen har gjort i föreningen under året. Den utomstående avgiften för inlösen 
har betalts enligt överenskommelse. 

Utbetalning till styrelse/revisorer 
Arvoden till styrelse/revisorer och lön till medlemmar för arbete har betalats ut.  

Budget/Fondering  
Föreningens ekonomiska ställning framgår av bokslutet. Fonderingar för belysning och 
asfaltering har gjorts under året enligt kontrollplan och beslut från årsstämman.  

Försäkring 
Under året har föreningen påbörjat undersökning vilka försäkring som samfälligheten ha 
via REV, Riksförbundet för Enskilda Vägar, samt eventuellt behov av ytterligare 
försäkring.  

Vintervägunderhållning 
Vintervägunderhållningen har under året sköts enligt överenskommelse med leverantör, 
Johans Entreprenad. Snöskottning ske vid snöfall mer än 5 cm samt sandning vid halka.
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