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Protokoll från årsmöte, Boberg-Dotetorp 
Samfällighetsförening 

Datum 24 april 2022 
Tid 18.00 
Plats Församlingshemmet, Ölmevalla Kyrka 

Lennart Johansson, ordförande för räkenskapsår 2021 öppnade det stadgeenliga mötet och hälsade 
alla välkomna. 

1. Lennart Johansson valdes till mötets ordförande 
2. Val av sekreterare (protokollförare): Nicklas Björk 
3. Fastställande av röstlängd 

Röstlängd fastställdes till 20 st röster enligt huvudtalsmetoden, en för varje medlem 
4. Val av två protokolljusterare tillika rösträknare 

Andreas Mathiasson och Anders Alverstrand 
5. Dagordningen godkändes enligt distribuerat förslag 
6. Årsmötet har utlysts i stadgeenlig ordning 
7. Styrelsens och revisorernas berättelser godkändes 
8. Ansvarsfrihet för styrelsen beviljades 
9. Inga inkomna motioner från medlemmar 
10. Ersättning till styrelsen och revisorerna godkändes enligt styrelsens förslag, 100 000 kr för 

2022, som fördelas av styrelsen. 
Två förslag lyfts fram. Omröstning: 100 000 kr, 16 röster; 50 000 kr, 4 röster. 

11. Fyra nya medlemmar har tillkommit, vilket tillfört 4x210 000 = 840 000 kr. Styrelsens förslag 
att 420 000 kr krediteras medlemmarna och 420 000 kr sparas som kassa för drift och 
underhåll fastställs. 
Avgifter fastställdes enligt styrelsens förslag (samma avgifter och påslag som föregående år): 

a. Medlemsavgift 1500 kr/år 
b. Årsavgift vatten + spill (Kba kommun) 1 423 kr/år 
c. Förbrukningsavgift vatten + spill 34,08 kr/m3 

d. Förbrukningsavgift vatten 14,03 kr/m3 

e. Årsavgift avlopp 2 045 kr 
f. Årsavgift fiber 500 kr 
g. Fastighetsavgift avlopp: Enligt Kungsbacka kommuns taxor. 
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12. Val av styrelse, styrelseordförande och suppleanter. Valberedningens samtliga förslag 

godkändes. 

Klas Gille valdes på 1 år som ordförande 

Nicklas Björk sitter kvar 1 år som ledamot 

Åsa Rönnbom valdes på 2 år som ledamot 

Julian Burman valdes på 1 år som ledamot 

Christian Bergman vald på 2 år som ledamot 

Rebecca Wallin vald på 1 år som suppleant 

Lennart Johansson vald på 1 år som suppleant 

13. Val av revisorer och revisorssuppleanter 

Jan-Åke Mjureke och Torbjörn Olausson valdes som revisorer, och Rolf Arvidsson som 

revisorssuppleant 

14. Val av valberedning 

Anita Grahn och Anders Alverstrand valdes som valberedning 

15. Övriga frågor 
Önskemål från Anders Alverstrand att information via nyhetsbrev kommer ut med kvartalsvis 

regelbundenhet. 

Styrelsen blev ombedd att redogöra för de större händelserna under det gångna året. 

- Information om att vi tecknat avtal med SKT för gemensamma och privata pumpar. Många 

fastighetsägare har blivit hjälpta av avtalet. 

- Joniseringsanläggning har installerats i pumpbrunnarna vid järnvägen, för att minska 

problemen med korroderande svavelväte. 

- Ett arbete att lösa stopp ner mot Åsa fick avbrytas på grund av högt grundvatten, men sk:a 

avslutas under året. 

- Stopp åtgärdat vid Harestorpsvägen. Kort information om vad som får spolas ner i avloppet. 

- Av totalt 130 anslutningar har 104 eller 105 har kopplat på, några fastigheter har fått intyg 

om att få koppla på sig, giltiga i två år. 

- Fråga om samfällighetsföreningen kontra ekonomiska föreningen. Allt ekonomiskt sker 

numera i samfälligheten och den ekonomiska föreningen är mer eller mindre vilande. 

Anläggningstillgångarna ligger i ekonomiska föreningen, och skrivs av på totalt fem (5) år, 

varav 2-3 år återstår. Ekonomiska föreningen äger också ledningsrätten ner mot Åsa. 

16. Meddelande av plats där protokollet från mötet hålls tillgängligt 

På föreningens hemsida 

17. Ordförande förklarar mötet avslutat. 
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