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samfällighetsförening
Orgnr 717902-6468

Kallelse till stämma för Vika Kyrkby GA:5
När?
Var?

22 Maj 2018 kl 19.00-21.00
Vika Sundet, Bygdegården

Du inbjuds till stämman för att du är delägare av gemensamhetsanläggningen Vika Kyrkby GA:5 då du
äger en fastighet inom området Vika Kyrkby.
Förvaltningsberättelse:
Sedan augusti 2017 har styrelsen haft tre styrelsemöten. Vi har skaffat bankkonto,
bokföringsprogram, skattekonto, registrerat oss hos Lantmäteriet, bytt namn från vägförening till
samfällighetsförening (för att stämma med nuvarande lagstiftning). Vi har blivit sponsrade med en
dator och Dellner hjälper oss med utskrifter. Vi har svarat på många frågor från er medlemmar,
startat en Facebooksida, haft ambitionerna att allt ska vara öppet och enkelt för er skull.
Under hösten har NCC varit i byn och åtgärdat vägarna till högre standard, de är inte klara ännu och
därför är fortfarande kommunen ansvariga för driften för vägar. Samfällighetsföreningen utser vem
som besiktigar arbetet när de är klara och efter det kan processen med avtal påbörjas för det
formella övertagandet. Styrelsen har bevakat arbetet och samrått med kommunen om åtgärder. Vi
var även med vid en statusbesiktning i november. Kommunen har ökat bidragsnivåerna något för
kommande år, vi får nu 39 kr/meter för Hedvägen och Sjögavägen, 35 kr/meter för övriga vägar och 6
kr/meter för gång- och cykelvägar. Vi vet inte när de kommer och färdigställer.
Vad gäller grönytor har inte kommunen tillsatt någon tjänsteman som kan vara vår motpart i
frågorna om avtal, drift, skötsel och bidrag, så även här ansvarar kommunen ett tag till.
Styrelsen har från augusti 2017 bestått av ordförande Jenny Norén, vägfogde Thomas Raidma,
sekreterare Maria Wikman, kassör Oscar Jarebro, ledamot Johan Andersson, ledamot Malin
Söderlund (Dellners representant). Styrelsen avser att sitta kvar, om vi får ert förtroende. Det finns
två platser kvar om någon är intresserad. Vi vill gärna ha någon som kan grönt och skog med oss!
Valberedning är Mats Andersson och Fredrik Arvidsson. Revisorer Anna Garmo och Johanna
Gustavsson.
Om du inte kan närvara vid stämman, men vill ha möjlighet att lägga din röst vid eventuella val är du
välkommen att använda fullmakten som finns på sidan 3, där du ger någon rätt att föra din talan. Den
ska lämnas till styrelsen senast vid stämmans start. Det gäller även er som äger fastighet tillsammans.
// Styrelsen för Vika Kyrkbys samfällighetsförening
Frågor ställs till Jenny Norén, jenny.noren@live.se eller på telefon 070-77 11 017 eller Maria
Wikman, maria_wikman@hotmail.com eller telefon 070-499 36 05 (eller på caféet).
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Dagordning för stämma Vika Kyrkbys samfällighetsförening 2018-05-22
1.

Öppnande av stämman

2.

Val av ordförande för stämma

3.

Val av sekreterare för stämma

4.

Val av två justerare

5.

Styrelsens och revisorernas berättelser

6.

Ansvarsfrihet för styrelsen

7.

Framställningar från styrelsen eller motioner från medlemmar
a) Beslut om att tillåta farthinder
b) Genomfartsförbud på Hedvägen/Fläckvägen till skolan
c) Drift av cykelvägen mellan Fläckvägen (grusdel) och vändplan Önsgärdesvägen

8.

Ersättning till styrelsen och revisorer

9.

Styrelsens förslag till utgifts- och inkomststat samt debiteringslängd

10.

Val av styrelse och styrelseordförande och suppleanter

11.

Val av revisorer och suppleanter

12.

Fråga om val av valberedning

13.

Övriga frågor

14.

Meddelande om var protokollet kommer att finnas tillgängligt efter justering.

15.

Stämmans avslutande
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FULLMAKT

För _________________1 att företräda (delägar)fastigheten _________________2 vid
föreningsstämma i Vika kyrkby samfällighetsförening3 den 22 maj 20184.

Fastighetsägare:

Ort

datum

Ort

datum

_____________________

_____________________

Namnförtydligande:

Namnförtydligande:

Ort

Ort

datum

datum

_____________________

_____________________

Namnförtydligande:

Namnförtydligande:

Observera att ett ombud endast får företräda en medlemsfastighet.

1

Ombudets namn
Fastighetsbeteckning
3
Namn på föreningen
4
Datum för föreningsstämma
2
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