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KALLELSE TILL FÖRENINGSSTÄMMA 
Medlemmar i Uthammar Udds Samfällighetsförening  
kallas härmed till ordinarie föreningsstämma i Smedjan  
lördagen den 7 juli 2018 kl. 10.00 
 
Föredragningslista enligt nedan. Budgetförslag 2018-2019 och utfall för verksamhetsåret 
2017-2018 bifogas. Styrelsens verksamhetsberättelse bifogas samt kommer också att finnas 
utlagd på hemsidan under rubriken information. 
Styrelsen hälsar välkommen till stämman och hoppas att du kan komma. 
 
Förslag till dagordning vid ordinarie stämma i Uthammars samfällighet: 

1. Stämmans öppnande 
2. Frågan om kallelse utgått enligt stadgarna 
3. Godkännande av dagordning för stämman 
4. Val av ordförande för stämman 
5. Val av sekreterare för stämman 
6. Val av två justerare, tillika rösträknare 
7. Styrelsens verksamhetsberättelse 
8. Revisorernas berättelse 
9. Förslag till budget 2018-2019 
10. Frågan om ansvarsfrihet för styrelsen 
11. Val av kassör för två år 
12. Val av ledamot för två år 

         b Val av suppleant för två år 
13. Val av revisor för två år 

         a Val av revisorssuppleant för ett år 
      14. Val av valberedning samt sammankallande för ett år 
      15. Förslag till budget 
      16. Disponering av årets resultat 
      17. Framställning från styrelsen till medlemmarna angående verksamheten      
      18. Framställning från medlemmarna angående verksamheten 
      19. Ersättning till styrelsen och revisorerna  
      20. Plats där stämmoprotokollet hålls tillgängligt 
      21. Stämmans avslutning  
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Verksamhetsberättelse 2017-2018 
 
Styrelsen för Uthammar Udds Samfällighetsförening vill avge följande årsredovisning för 
verksamhetsåret 2017-05-01 – 2018 -04 -30.  Styrelsen har under det gångna året haft 6 st. 
protokollförda sammanträden. 
Styrelsen har bestått av följande personer: 
Ordförande Karl-Åge Skansberg Vice ordf.   Conny Johansson 
Sekreterare  Gunnar Ekermark Kassör    Lars Ljungqvist 
Styrelseledamot Roger Andersen Suppleant    Fredrik Bäck 
Suppleant            Bengt-Åke Persson 
Övriga funktionärer 
Revisorer               Per Gerrevall och Tomas Strömberg            
Revisorssuppleant  Jan-Åke Fredricson 
Valberedning      Barbro Heyman Sammankallande, Eva Pettersson och Stig Nilsson 
Båthamnsansvarig      Bengt Järlefalk 
 
Styrelsen har under verksamhetsåret haft 6 styrelsemöten. Det som vi lagt det mesta av vår tid 
på är, dricksvattnet och avloppsvattnet. Alla fastigheter har nu redovisat sina ventiler var de är 
belägna, ifall något händer. Pärmen finns i pumphuset tillgänglig för alla. Under 
verksamhetsåret har vi haft två vattenläckor, Riggvägen 1 och Ankarvägen 8.  Som kostat 
föreningen 37.082:-, exklusive det vatten som runnit ut i marken. Kommunens avläsning av 
vattenmätaren i Figeholm, dröjde två och ett halv år innan de gjorde en slutgiltig avläsning 
vilket innebar att vi erhöll en vattenräkning på 142.000:-, på det vatten som läckt ut inom 
området.  Vi gjorde dock en uppgörelse med kommunen att vi fick respit med betalningen till 
dess att vi fått in årsavgiften. Så föreningen är helt skuldfri idag. 
 
Arbetet med Parkområdet fortskrider, men här behövs en riktig gallring av träd som bör 
genomföras under hösten 2018. Men man kan redan idag skönja konturerna av hur det 
kommer att se ut. Det blir väldigt bra och ljust. 
 
Två arbetsdagar har genomförts under verksamhetsåret 14 okt 2017 och 28 apr 2018. Utöver 
det sedvanliga med bryggor, bommar mm. Har arbetet med Parken genomförts. Styrelsen vill 
ta tillfället i akt och tacka alla som deltagit i arbetsdagarna, för mycket goda insatser.  
 
Wisma bokföringsprogram har använts under verksamhetsåret vilket innebär att vi för första 
gången i samfällighetens historia kan redovisa ett som vi tycker korrekt bokslut med 
resultatrapport och balansräkning till stämman.   
 
Bredbandsbolaget lovade oss att man skulle dra in fiber på udden. Men det slutade med att 
alla bara fick ett mail att det inte blir något av med det hela. Sorgligt eftersom vi var 30 



fastigheter som anmält oss till fiberinstallation. Men arbetet fortsätter med att försöka hitta 
någon som är intresserad att hjälpa oss med en fiberinstallation. 
 
Hemsidan Uthammar.com har ökat sitt besöksantal högst väsentligt, vilket gläder oss, inte 
minst med tanke på att det är svårt med information i det utbud som finns tillgängligt idag  
 
Den totala förlusten för verksamhetsåret slutar på  - 59.027:- som vi föreslår att föreningen  
balanserar i ny räkning till det kommande verksamhetsåret.  Där räknar vi med överskott 
under verksamhetsåret 2018-2019 som föreningen kan balansera förlusten mot. 
Styrelsens förslag till avgifter för verksamhetsåret 2018- 2019 är en oförändrad avgift 3.000:- 
om året. De utgifter som vi vet tillkommer utöver det sedvanliga under verksamhetsåret är att 
vi måste bygga om vattenbrunnen i Figeholm i enlighet med författningen om ”Svenskt 
Vatten”, som vi beräknar kostar oss 20-25000:- kronor. 
 
De problem som kvarstår är slangen i havet till Hägnad som flyter upp med jämna mellanrum 
trots att vi blandar i medel som skall motverka gasbildning. Det andra och mycket större 
problemet är flera läckor på vattenledningarna inom området som vi måste försöka att 
minimera i möjligaste mån. Då det kan medföra stora ekonomiska förluster, samt försöka få 
till stånd en fiberanslutning i området. 
 
Styrelsen tackar för det gångna verksamhetsåret och ser en fortsatt positiv utveckling för 
Uthammar Udds Samfällighetsförening. 
 
 
 
 
 
…………………………………………..          …………………………………………       
……………………………………… 
Karl-Åge Skansberg                          Conny Johansson                            Lars Ljungqvist                                    
Ordf.                                                    Vice ordf.                                         Kassör 
 
 
 
 
……………………………………………..       …………………………………………….    
Gunnar Ekermark                              Roger Andersen 
Sekret.                                                 Ledamot 
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Resultat och Balans samt budget  

 
 

2018-05-01-2019-04-30 
   

      
  

2018 -2019 
   

  
Budget 

 
Utfall 17-18 

 3110 Fast avgift 65 500,00 
 

67 600,00 
 

      3120 Intäkt Vatten 75 000,00 
 

75 662,00 
 3130 Vägbidrag 11 700,00 

 
12 638,00 

 3140 Båtplatser 21 700,00 
 

20 520,00 
 3150 Förvaltning 73 000,00 

 
73 550,00 

 3160 Allmänning 25 000,00 
 

24 600,00 
 3990 Övrigt (Lyktst.) 5 700,00 

 
5 713 

 
  

277 600,00 
 

280 283 
 

      5010 Vattenförbr. -100 000,00 
 

-216 198,00 
 5011 VA-reparationer -30 000,00 

 
-37 082,00 

 5020 Vägunderhåll -10 000,00 
 

-10 871,00 
 5030 Båtkostnader -8 000,00 

 
-8 198,00 

 5040 Allmänning -10 000,00 
 

-4 687,00 
 5050 Förvaltning -25 000,00 

 
-24 338,00 

 5060 El -20 000,00 
 

-19 617,00 
 5090 Övriga kostn. -10 000,00 

 
-16 719,00 

 6110 Kontorsmaterial -2 000,00 
 

-1 052,00 
 

  
-215 000,00 

 
-338 762,00 

 
  

62 600,00 
 

-58 479,00 
 8400 Finans. In-Ut -600,00 

 
-548 

 
      
      
 

Resultat 62 000,00 
 

-59 027,00 
 

 
Budget 17-18 

  
-68 007 

 
      
 

Tillgångar 2017-05-01   2018-04-30 
 

 
  IB   UB 

 
 

Kassa  464   225 
 

 
Bank 107 274   51507 

 
 

Totalt 107 737   51 732 
 

 
Utgående balan.   51 731 

 
      
       

 


