
 
 

Protokoll årsmöte Foskros Fjällby samfällighetsförening 

den 19 april 2019 (org.nr 716413-0747) 

 

Mötet öppnades av ordföranden Mats Rehnström, som hälsade alla välkomna 

1. Till ordföranden för stämman valdes Lasse Engström (stuga 31) 

2. Till sekreterare för stämman valdes Emilia Woltter (stuga 1) 

3. Till justeringsmän för årsstämman valdes Sven-Arne Gudmundsson (stuga 58) och Magnus 

Liljegren (stuga 94)  

4. 21 Röstberättigade var på plats vid mötet. (varav 4 med fullmakt) 

5. Den utsända dagordningen godkändes med tillägg av två frågor som tillades under övriga frågor.  

6. Verksamhetsberättelsen för 2018 lästes upp och godkändes. Revisionsberättelsen för 2018 lästes 

upp och lades till handlingarna. 

Nya borrhålet har tagits i bruk men det är svårt att förutse åtgången på vatten eftersom det är stor 

variation på beläggning i byn. Vattnet tog slut under en timme på skärtorsdagen för nedre slingan. 

Det nya borrhålet klarade trycket för övre slingan vilka hade vatten hela torsdagen. Vattenprov har 

gjorts för nya borrhålet, och detta visar god kvalitet på vattnet.  

Nya pulkabacken är i bruk efter hjälp av frivilliga i byn som hjälpt till att gallra i området. Det kvarstår 

ännu att ta bort några större stenar i backen, och bygge av vall mot vägen för att förhindra att våra 

pulkaåkare hamnar ut i vägen.  

Fiberdragningen i området är klart men det kvarstår ännu några förbättringar av beläggningen på 

vägen i byn efter grävningarna. Dessa kommer utföras under 2019. 

7. Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för 2018. 

8.  Genomgång av styrelsens förslag för verksamhetsplan för 2019 

Efterfrågan på stugorna i byn stiger. Detta gör att frågan om vattenförsörjningen kvarstår även efter 

att nytt borrhål gjorts 2018. Vid hög beläggning på stora helger finns en risk att vattnet inte räcker till 

alla hushåll. Ekonomiskt finns möjlighet för ytterligare nytt borrhål i framtiden. Styrelsen ges i 

uppdrag att säkerställa vattenförsörjningen och nytt borrhål redan under kommande år.  

Röjning av grönområden kommer att fortsätta under 2019.  

Vägtrumman vid portalen kommer att ses över för att åtgärda svallisen som uppstår varje vår på 

vägen.  

Spolning av ledningarna kommer att utföras för att minimera risken för stillastående vatten i 

ledningarna. 

Verksamhetsplanen för år 2019 godkändes. 

 



 
 
9. Motioner från medlemmar. 

• Hans Ljunggren (stuga 3) vill bevara portalen som tidigare planerats att rivas. Styrelsen 

kommer under 2019 att ta in en besiktningsman för att se över skicket på portalen. Om 

möjligheten finns vill även styrelsen bevara portalen men portalen står inte på föreningens 

mark därför kvarstår frågan om finansieringen av rivning alternativt restaurering av portalen. 

Föreningen har dock servitut på vägen fram till Foskrosvägen. Styrelsen beslutar att diskutera 

frågan vidare efter besiktning. Stämman beslutade enligt styrelsens förslag. 

• Hans Ljunggren (stuga 3) föreslår att inhägnaden runt ytkällan bör höjas samt gångjärnet bör 

repareras för att förhindra att djur kommer in på området. Styrelsen kommer att se över 

stängslet, reparera skador i stängslet samt låset men det finns inga planer på att höja 

staketet. Stämman beslutade enligt styrelsens förslag. 

• Hans Ljunggren (stuga 3) säger sig ha känt dålig lukt och smak i vattnet i byn efter att det nya 

borrhålet tagits i bruk. Enligt styrelsen kom motionen in innan det nya borrhålet togs i bruk 

och ingen av de medlemmar som var på plats vid mötet har något att anmärka om kvalitén 

på vattnet. Vattenprover har tagits efter att nya borrhålet tagits i bruk och de visar god 

kvalitet. Spolning av ledningarna bör göras 2ggr/år för att minimera risken för stillastående 

vatten i ledningarna. Denna åtgärd har satts in i verksamhetsplanen för 2019.Stämman 

beslutade enligt styrelsens förslag. 

•  Manualen för hantering av värmekablarna saknas fortfarande. Styrelsen får i uppdrag 
att utforma en ny manual med instruktioner ang. värmekablarna. Stämman beslutade 
enligt styrelsens förslag. 

10. Det beslutades att ersättning för styrelse och revisorer ska  vara oförändrade under 2019. Till 

ordföranden, sekreterare och kassör utgår 1000kr/styrelsemöte. Övriga ledamöter erhåller 

800kr/styrelsemöte. Ersättning vid uppdrag utanför det egentliga styrelsearbetet utgår med 

150kr/timma och samma ersättning utgår till revisorerna. Dessutom utgår ersättning för resor till 

möten enligt statlig norm.  

11 a. Styrelsens förslag angående utgifter och inkomster. Det finns ingen anledning att höja avgiften 

för samfälligheten. Däremot kommer det bli strängare krav på att betalningen skall vara inne senast 

31 maj, efter påminnelse kommer fordran att sändas till inkasso om medlemmen ej betalt i tid. 

11 b. Styrelsens förslag till underhålls- och förnyelseplan för 2019 godkändes av stämman (bilaga). 

Målet är att avsätta minst 50 000kr/år i förnyelsefonden. 

12. Val av styrelse, styrelseordförande och suppleanter för 2019. 
Ordföranden: Mats Rehnström (stuga 4), omval, 1 år 

Medlemmar:   Robert Säfström (stuga 14), omval, 2 år 
Suppleanter:  Mikael Karlsson (stuga 5), omval  

Richard Rhodin, (stuga 45) omval  

Mikael Hägglund(stuga 48) omval  

Joakim Alwerholm, (stuga 90) omval  

Marina Linden (stuga 57) omval. 

13. Val av revisorer och revisorssuppleanter.  
Revisorer:    Revisorssuppleanter:  
Magnus Liljegren (stuga 94) omval Jonas Fyhr, (stuga 1) omval 
Johanna Johansson (stuga 89) omval 



 
 
 
14. Val av valberedning.  

Margareta Claesson (stuga 35) nyval 

Per-Olof Blad (stuga 64) nyval 

15. Övriga frågor. 

Under punkten övriga frågor diskuterades snöröjningen i byn. Det finns ett vist missnöje angående 

placeringen av snömassorna samt en del skador som uppkommit runt fastigheter till följd av 

snöröjningen. Snön plogas för långt ut i diken vilket gör att vattenledningarna riskerar att ta skada. 

Vissa infarter blir in plogade när det borde finnas alternativa ställen att samla den plogade snön på. 

Styrelsen kommer att ta upp frågan med Roland Svensson som utför snöröjningen i byn. Det bör dock 

tas hänsyn till att det är väldigt svårt för Roland att tillfredsställa alla 105 stugor och deras behov, han 

följer det avtal som finns men styrelsen kommer att framföra åsikterna till honom inför kommande 

vinter.  

Det diskuterades även vikten av att informera gäster och stugägare angående sopsortering. Det ställs 

fortfarande sopor utanför containern samt att det lämnas sopor utanför som inte får slängas bland 

brännbara- / hushållssopor. Återvinningen finns öppen i Idre för övrigt avfall. 

Elinstallation av värmekabel (stuga 30) ifrågasattes eftersom den ligger på marken. Styrelsen ser över 

alla värmekabelinstallationer. 

16. Årsstämmans protokoll kommer anslås på föreningens hemsida www.foskrossamfallighet.se och 

på förenings anslagstavla i stugbyn senast två veckor efter årsmötet.  

17. Nästa årsstämma kommer att hållas på Långfredagen den 10 April 2020 klockan 16:00 i Foskros 

gamla skola. 

 

Vid protokollet       Mötesordförande                            
   
  
Emilia Woltter 

 

     Lasse Engström  

   
Justeras   
   
   
Sven-Arne Gudmundsson  Magnus Liljegren 
   
 


