
 

Kallelse 

Härmed kallas medlemmarna i Lindersviks Tomtägareförening till årsmöte 2018. 

Mötet hålls på dansbanan, Lindersvik lördagen den 19 maj 2018 kl 12.30 

Dagordning 

1. Mötets öppnande 

2. Godkännande av kallelse och dagordning 

3. Upprop av närvarande medlemmar och fullmakter 

4. Val av ordförande att leda mötet 

5. Val av sekreterare för mötet 

6. Val av två justeringsmän och tillika rösträknare 

7. Föredragning och godkännande av verksamheten 2017/2018 

7.1   Föredragning av verksamhetsberättelsen 

7.2   Föredragning av resultat- och balansräkning 

7.3   Föredragning av revisionsberättelsen 

7.4   Beslut om resultat- och balansräkning 

7.5   Beslut om disposition av överskott/underskott  

8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen och särskilt ansvariga 2017/2018 

9. Motioner/förslag från styrelsen och medlemmarna om så finns 

10. Fastställande av avgiftsbefrielse för; 

10.1 Styrelsen 

10.2 Övriga 

10.2.1 Revisor 

10.2.2 Festkommitté’ (1 person) 

10.2.3 Valberedning (sammankallande) 

11. Planerad verksamhet för 2018/2019 

12. Val av förtroendepersoner 

12.1   Val av ordförandet på 2 år 

12.2   Val av ledamot på 2 år 

12.3   Val av 1 st styrelsesuppleant på 2 år (vatten) 

12.4   Val av 1 st styrelsesuppleant på 1 år (skog) 

12.5   Val av revisorsuppleant på 1 år 

12.6   Val av pumphusreserv på 1 år 

12.7   Val av festkommitte’ på 1 år 

12.8   Val av valberedning 2 st varav 1 sammankallande 2 år 

13. Fastställande av budget för 2018/2019 

13.1 Årsavgift 2018/2019 

13.2 Budget 2018/2019 

14. Information från styrelsen 

15. Kungörelse av protokoll 

16. Övriga frågor 

17. Mötet avslutas 
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Räkenskapsår 2017-04-01-2018-03-31

Resultaträkning Balansräkning

Intäkter Tillgångar
56700,00 Postgirot 72368,36

Dagsverke 22250,00 173312,69
Bryggavgifter 2850,00 Totalt 245681,05
Försäljning kompressor 3000,00
Brygga södra ny, tas ur fond 5537,00 Skulder och eget kapital
Brygga norra rep., tas ur fond 2452,00 Balanserat överskott 52586,36
Totalt 92789,00 Fonderat 175032,88

Fonderad bryggfond 17044,10
Kostnader Årets resultat 1017,71

7738,50 Totalt 245681,05
794,50

Arbetsdagar 3242,50
Försäkring 7974,00
El och sophämtning 16864,75
Pumphus 12378,50
Brygga södra, ny 5537,00
Brygga norra, rep 2452,00

4700,00
Skogen 810,00

15128,50
Skatt 152,00
Hemsidan 813,00
Avsättning till fond 10000,00
Bryggavgifter till fond 2850,00

336,04
Totalt 91771,29

Årets resultat 1017,71

Lindersvik Tomtägarförening

Medlemsavg 700:-/tomt
Bank (Sekuran)

Tryck, utskick medl.avg, frim 
Pg-kostn

Medlm.avg tomt/väg

Badplats, gräskl,sand,maskinhyra

Kursändring Sekuran
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Höll budgeten?
Budget 2017-04-01-2018-03-31
Intäkter Budget Så här blev det
Medlemsavgifter 700:-/tomt 57400,00 56700,00
Arbetsdagar ~ 20000,00 22250,00

0,00 3000,00
Tagit ur fonder 0,00 7989,00
Bryggavgifter 0,00 2850,00
Totalt 77400,00 92789,00

Kostnader
3000,00 8533,00

Arbetsdagar 6000,00 3242,50
4000,00 4700,00

Båtbryggor 2000,00 2452,00
El o sophämtning 20000,00 16864,75
Försäkring 8000,00 7974,00

10000,00 15128,50
Pumphus, vattenprover mm 6000,00 12378,50
Hemsida och brevlådor 813,00
Avsättning till fond 10000,00 10000,00

2850,00
Skatt 152,00
Ny brygga södra 5537,00

336,04
Skogen 810,00
Totalt 69000,00 91771,29

Budgetförslag 2018-04-01-2019-03-31
Kostnader

2500,00
Arbetsdagar 4000,00
Båtbryggor 2000,00
El o sophämtning 19000,00
Försäkring 8500,00
Gräsklipp badplats 13000,00

64000,00 *
4700,00

Hemsida och brevlådor 1000,00
Tvätt o målning dansbanan 15000,00
Totalt 133700,00

Intäkter
Medlemsavgifter:-/tomt 72900,00
Arbetsdagar 20000,00
Totalt 92900,00

Beräknat underskott 40800,00

Lindersvik Tomtägarförening

Försäljn kompressor

Tryck, frim, pg mm (adm)

Avg. för styrelse till vägf

Badplats gräskl, sand mm

Bryggavg. Till fond

Kursändring sekuran

Utskick medl, pg-avg.

Pumphus, vattenprover mm, prel.
Avg styrelse/väg
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Lindersviks tomtägareförenings verksamhetsberättelse 2017-2018 – Senast sparat 2018-04-07 

Lindersviks tomtägareförenings verksamhetsberättelse 2017/2018 

 

Styrelsens sammansättning och funktioner 

Ordförande Mats Linder  tomt 19 

Sekreterare Anette Levin  tomt 73 

Kassör Kerstin Borrdahl tomt 90 

Ledamot Jan Axelsson  tomt 45 

Suppleant Monika Hovland tomt 71 

 

Revisor Bertil Sellberg tomt 2 

 

Styrelsen har haft 6 protokollförda sammanträden 

Arbetsdagar 

Föreningen har haft två arbetsdagar med bra uppslutning. Alla de sedvanliga arbetsuppgifterna såsom 

iläggning och upptagning av bryggor och läns, upphängning och nedplockning av gungor, röjning, 

städning och underhåll av våra gemensamma byggnader har utförts. Gångvägen mellan badplatsen och 

norra båtbryggan har grusats. 

Tack till alla som har bidragit till att vårda våra gemensamma ytor.  

Pumphuset 

Under sommaren 2017 förbrukades totalt 100 m3. Vi har haft en bra uppslutning på uppmaning att spara 

vatten, Prover på vattnet har tagits och vattenkvaliten har varit godkänd, se anslagstavlan för mer 

information. Vi tackar vår pumphusansvarige och dess ersättare för väl utfört arbete. 

Båtbryggor och badplatsen 

Klippningen av gräset vid badet har skötts via entreprenad  

En ny brygga har införskaffats till södra båtbryggan. 

Normalt underhåll har gjorts på båtbryggorna.  

Skogen 

Skogsansvarig har tagit bort vindfällen, sågat ner några torkade tråd och eldat ris. Gett tillstånd till två 

tomter att ta ner träd på egen bekostnad på föreningens mark i anslutning till fastigheten. 

 

 

Lindersvik  ? april 2018 

 

--------------------------------------  -------------------------------- 

Mats Linder, ordförande   Anette Levin, sekreterare 

 

--------------------------------------  -------------------------------- 

Kerstin Borrdahl, kassör   Jan Axelsson, ledamot 
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Lindersviks tomtägareförenings verksamhetsplan 2018-2019 – Senast sparat 2018-04-07 

Lindersviks tomtägareförenings verksamhetsplan 2018/2019 

 

Arbetsdagar 

2 arbetsagar planeras, den 2 juni och den 15 september. På dessa dagar väntas vi utföra alla de sedvanliga 

arbetsuppgifterna såsom iläggning och upptagning av bryggor och läns, upphängning och nedplockning 

av gungor, röjning, städning och underhåll av våra gemensamma byggnader har utförts. På vårens 

arbetsdag planeras även tvättning av dansbanans innertak. 

 

Pumphuset 

Vattnet kommer att stängas av 14 oktober och sättas på igen den 27 april 2019. Vattenprover kommer att 

tas under sommaren 2018 och resultaten kommer att publiceras på anslagstavlan. Kommer att se över om 

man kan och eventuellt installera automatisk backspolning. 

 

Båtbryggor och badplatsen 

Förutom normalt under håll väntas inget speciellt att göras på båtbryggorna. 

Gräsklippning kommer även i år att läggas ut på entreprenad. 

 

Skötsel av skogen 

Planeras att successivt rensa och öppna upp området gamla stigar som har vuxit igen. I övrigt normalt 

underhåll tex ta hand om vindfällen och farliga tråd. 
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Motioner till årsmötet 2018 – Senast sparat 2018-04-17 

Inlämnade motioner till 2018-04-17 

 

Motion 1: 

Motion från styrelsen om stadgeändring. 

 

Styrelsen föreslår att tidpunkten för att lämna in motion ändras till fyra veckor i 

stället för två. Detta för att motionerna skall kunna komma med utsändningen till 

stämman. 

 

Styrelsen gm Mats Linder 

 

 

Motion 2: 

Styrelsens uppgift är att främja medlemmars intressen. Om medlem har 

svårighet att ordna infiltration på egen tomt kan styrelsen upplåta mark för detta 

så länge det inte skadar någon annans medlems intressen. 

 

Mats Linder T19 

 

 



Motion avseende uppställande av bastu vid badplatsen 
 
Med denna med motion vill vi vid badplatsen uppföra en bastu med panoramautsikt över 
vattnet. Bastun rymmer 8-10 vuxna och har ett omklädningsrum och altan. Den är vedeldad 
med ångfunktion och levereras komplett, bastuklar och färdigmålad. Bastun kommer att bidra till 
värdeökning för alla i föreningen, chans till mer gemenskap och många trevliga stunder. 
 
Detaljinfo: 
Bastutunna 480cm (varav bastu: 230cm, omkläd.rum: 120cm, altan: 110cm) 
 
I priset ingår: Vedeldad kamin Harvia 20ES med 22 l vattenbehållare och ångfunktion, 
panorama fönster, fönster fram och i mellanvägg, LED belysning, färg på bastun enligt standard 
sortiment, shingeltak, 4 ryggstöd och handdukshållare och frakt. 
 
Mer info och bilder: 
(Modell 4.80) 
http://bastuprodukter.com/produkter/bastutunna/modeller/bastu-med-tva-rum-och-altan/ 

Pris: 68 000 kr (inkl frakt) 
Leveranstid ca 5 veckor. 
 
Finansiering: 
Finansiering sker med föreningens kassa som för närvarande är drygt 240 000 kr. 

 

 
 

http://bastuprodukter.com/produkter/bastutunna/modeller/bastu-med-tva-rum-och-altan/
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