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Husarö Östergårds samfällighetsförening  
Org. Nr: 717907-0128  
 
Protokoll Husarö Östergårds Samfällighetsförenings föreningsstämma 
2022 
  
Datum: lördagen den 30 april 2022, klockan 13:00  
Plats: Bystugan 
  
Närvarande:  
Enligt närvarolista 
 
Röstberättigade via fullmakt:  
Enligt förteckning. 
 
1. Föreningsstämman öppnas  
Föreningens ordförande PA Gerdin hälsade alla välkomna och förklarade 
Föreningsstämman öppnad. 
  
2. Fråga om stämman blivit stadgeenligt utlyst  
Mötet ansåg att föreningsstämman blivit stadgeenligt utlyst.  
 
3. Godkännande av röstlängd  
Mötet ansåg röstlängden godkänd.  
15 röster + 2 digitala 
 
4. Val av mötesordförande för stämman  
Föreningsstämman valde Mattias Dungmar till mötesordförande.  
 
5. Val av sekreterare för stämman  
Föreningsstämman valde Fredrik Nordstrand till sekreterare.  
 
6. Val av två justerare, tillika rösträknare, att jämte mötesordföranden justera 
protokollet  
Föreningsstämman valde Henrik Fjelkman och Johan Sari till justerare och 
rösträknare.  
 
7. Godkännande av dagordning  
Föreningsstämman godkände dagordningen.  
 
8. Styrelsens förvaltningsberättelse för 2021 (Bilaga 1)  
Föreningsstämman fastställde förvaltningsberättelsen. 
  
9. Bokslut för 2021 (Bilaga 2)  
Kassör Ola Svensson redogjorde för bokslutet. 
 
10. Revisionsberättelse för 2021 (Bilaga 3)  
Revisor Catrin Lind Ebert redogjorde för revisionsberättelsen som rekommenderar 
stämman att bevilja styrelsen ansvarsfrihet.  
Föreningsstämman godkände revisionsberättelsen.  
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11. Fastställande av resultat- och balansräkning för 2021 
Föreningsstämman fastställde resultat- och balansräkningen och beslöt att årets 
överskott balanseras i ny räkning.  
 
12. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen  
Föreningsstämman beviljade styrelsen ansvarsfrihet för verksamhets- och 
räkenskapsåret 2021. 
  
13. Förslag från styrelsen  
 
13.1 Inköp av förvaringslåda till Sandholm (Bilaga 4) 
Mats Bluckert, redogör för föreningens ansvarsområden, förordar återhållsamhet, litet 
ägande.  
Kostnad för låda ca 1500:-, stämman bifaller inköp. 
 
13.2 Kostnader för uppdatering av andelstal (Bilaga 5) 
Kostnad för andelstal har ökat, Ola redogör för hur. 
Kostnad bör tas av den som ändrar. 
Stämman bifaller. 
 
 
14. Motioner från medlemmarna 
 
14.1 Motion om utbyggnad av GA2-bryggan med flera åtgärder (Bilaga 6) 
- Styrelsens förslag till beslut (Bilaga 7) 
 
Per Svanberg redogör över Teams för hur de tänkt angående motioner som de 
lämnat. 
 
4 olika delar har framtagits, vad de vill göra och vad de tänkt att göra. 
Bryggfrågan, på grund av problem vid lågt vatten att få plats med båtar. 
Man vill inte att bryggan skall utgöra ett hinder för alla boende samt besökare. 
 
Diskussioner fördes. Minnesanteckningar enligt nedan. 
 
Andra motioner berör egna intressen för de som bor i närområdet kring GA2. 
Ola redogör för styrelsens motivering. 
Viktigt att föreningen följer förrättningen, men även viktigt att föreningen följer 
naturliga förändringar med t.ex. lågt vatten, brist på färskvatten.  
Plan för att säkra vatten till alla fastigheter. Bra att tänka på vid bygglovsansökningar, 
att det kan behövas bygglov i framtiden för t.ex. avsaltningsanläggning. 
Det behöver inte vara samfälligheten som söker bygglov, men markägaren måste 
godkänna. 
Styrelsen anser att det är för många oklarheter i dagsläget för kostnader och 
tillståndsansökningar. 
Eva O anser inte att avsaltningsanläggningar skall höra till föreningens ansvar, då 
det inte har varit med från början i förrättningen. 
David H anser att det inte behöver diskuteras på stämman i dagsläget, då styrelsens 
förslag är att avslå motionen. 
Mats B anser att det borde vara ok att man kan avstå sina platser. 
Bryggfrågan, motionen ägs endast av GA2. 
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Plan för framtida vattenförsörjning tas fram, om det behövs ny förrättning, hur skall 
man lösa det med uppdelning, bygglov. 
Det går även bra att separat grupp tar hand om frågan. 
 
GA2 bifaller styrelsens förslag. 3.1 (bryggförlängning) 
GA2 bifaller styrelsens förslag. 3.2 
Stämman bifaller styrelsens förslag att yrka avslag. 3.4 – 3.10 
 
14.2 Motion angående skötsel av strandängar inom HöFS (Bilaga 8) 
- Styrelsens förslag till beslut (Bilaga 9) 
 
Ulf redogör för hur de har skött strandängen vid GA4, mycket jobb samt kostnader 
som de har stått för själva. 
 
PA redogör för hur omständigheterna för innehav av slåtterbalk. Skötsel, kostnad 
samt försäkring. 
 
Mats B anser inte att samfälligheten bör äga maskinen. 
 
Ulf G redogör för plan hur slåtterbalk kan förvaras och skötas. 
 
Allmän diskussion om hur grönområden skall skötas. 
 
Ola redogör att det redan finns plan för hur grönområden skall skötas. 
 
Stämman beslutar att bifalla styrelsens förslag om inköp av slåtterbalk. 
 
15. Ersättning till styrelsen och revisorerna  
 
Föreningsstämman fastställde en ersättning av 5 000 kr till styrelsen och revisorerna 
tillsammans.  
 
16. Styrelsens förslag till budget samt debiteringslängd  
 
16.1 Underhålls- och förnyelseplan (Bilaga 10)  
 
Ola Svensson redogjorde för förslaget till underhålls- och förnyelseplan. 
Principerna för underhålls- och förnyelseplanen är oförändrade.  
Föreningsstämman godkände planen för 2022 i enlighet med bilaga 10.  
 
16.2 Budget för 2021 (Bilaga 11)  
Föreningsstämman godkände budgeten för 2022 i enlighet med bilaga 11.  
 
 
16.3 Debiteringslängd (Bilaga 12) 
Föreningsstämman godkände debiteringslängden för 2022 med korrigering av 
fastighetsägare, se version B av debiteringslängden. Förfallodatum för 
betalning är den 31 maj 2022. 
Debiteringslängden är utskickad tillsammans med kallelsen och finns även på 
hemsidan. Den fastställda debiteringslängden kommer även att distribueras på nytt 
efter 
att protokollet är justerat. 

 H
M

D,
 C

H
AB

F,
 J

S,
 F

N
 —

 P
ow

er
ed

 b
y 

Te
llu

sT
al

k




 
17. Valberedningens förslag (Bilaga 13)  
Föreningsstämman godkände valberedningens förslag enligt bilaga 13. 
 
17.1 Val av ordinarie ledamöter i styrelsen  
 
Ordinarie ledamöter 
Ola Svensson Omval som ledamot på 2 år till stämman 2024 
Mårten Gabrielsson Nyval som ledamot på 2 år till stämman 2024 
(Per-Anders Gerdin, Henrik Fjelkman och Fredrik Nordstrand har 1 år kvar på 
tidigare uppdrag.) 
 
 
 
17.2 Val av ordförande för styrelsen och föreningen 
Ordförande 
Per-Anders Gerdin Omval som ordförande på 1 år till stämman 2023 
  
 
17.3 Val av suppleanter i styrelsen  
 
Kristina Dungmar Omval 1 år till stämman 2023 
Johan Saari Omval 1 år till stämman 2023 
 
17.4 Val av revisor(er) och revisorssuppleant(er)  
 
Catrin Lind Ebert: omval på 1 år till stämman 2023  
David Heinemann: omval på 1 år till stämman 2023 
 
17.5 Val av valberedning  
 
Föreningsstämman valde David Heinemann 
och Mattias Dungmar till valberedning på ett år och Mattias Dungmar är 
sammankallande.  
 
18. Övriga frågor  
18.1 Lägesrapport byggprojekt GA4 
 
Ulf G redogör för omständigheter kring bryggan. 
Erik framförallt vill inte ha flytbryggor. 
Vinkelbrygga bra för förtöjning. 
Flytbryggelösnigen är känslig för stormar och islägen. 
Först besiktning, sedan utredning om kostnader. 
 
19. Meddelande om plats där stämmoprotokollet hålls tillgängligt  
 
Årets protokoll kommer att signeras digitalt. Protokollet läggs ut på hemsidan och 
skickas även ut till medlemmarna via mejl.  
 
20. Avslutning  
 
Mattias Dungmar förklarade stämman avslutad.  
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Ordförande för mötet    Sekreterare för mötet  
 
 
 
 
Mattias Dungmar    Fredrik Nordstrand 
 
 
 
  
Justeras:     Justeras:  
 
 
 
 
Henrik Fjelkman   Johan Sari  
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Protokoll Husarö Östergårds Samfällighetsförenings föreningsstämma 
2022 
  
Datum: lördagen den 30 april 2022, klockan 13:00  
Plats: Bystugan 
  
Närvarande:  
Enligt närvarolista 
 
Röstberättigade via fullmakt:  
Enligt förteckning. 
 
1. Föreningsstämman öppnas  
Föreningens ordförande PA Gerdin hälsade alla välkomna och förklarade 
Föreningsstämman öppnad. 
  
2. Fråga om stämman blivit stadgeenligt utlyst  
Mötet ansåg att föreningsstämman blivit stadgeenligt utlyst.  
 
3. Godkännande av röstlängd  
Mötet ansåg röstlängden godkänd.  
15 röster + 2 digitala 
 
4. Val av mötesordförande för stämman  
Föreningsstämman valde Mattias Dungmar till mötesordförande.  
 
5. Val av sekreterare för stämman  
Föreningsstämman valde Fredrik Nordstrand till sekreterare.  
 
6. Val av två justerare, tillika rösträknare, att jämte mötesordföranden justera 
protokollet  
Föreningsstämman valde Henrik Fjelkman och Johan Sari till justerare och 
rösträknare.  
 
7. Godkännande av dagordning  
Föreningsstämman godkände dagordningen.  
 
8. Styrelsens förvaltningsberättelse för 2021 (Bilaga 1)  
Föreningsstämman fastställde förvaltningsberättelsen. 
  
9. Bokslut för 2021 (Bilaga 2)  
Kassör Ola Svensson redogjorde för bokslutet. 
 
10. Revisionsberättelse för 2021 (Bilaga 3)  
Revisor Catrin Lind Ebert redogjorde för revisionsberättelsen som rekommenderar 
stämman att bevilja styrelsen ansvarsfrihet.  
Föreningsstämman godkände revisionsberättelsen.  
 







11. Fastställande av resultat- och balansräkning för 2021 
Föreningsstämman fastställde resultat- och balansräkningen och beslöt att årets 
överskott balanseras i ny räkning.  
 
12. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen  
Föreningsstämman beviljade styrelsen ansvarsfrihet för verksamhets- och 
räkenskapsåret 2021. 
  
13. Förslag från styrelsen  
 
13.1 Inköp av förvaringslåda till Sandholm (Bilaga 4) 
Mats Bluckert, redogör för föreningens ansvarsområden, förordar återhållsamhet, litet 
ägande.  
Kostnad för låda ca 1500:-, stämman bifaller inköp. 
 
13.2 Kostnader för uppdatering av andelstal (Bilaga 5) 
Kostnad för andelstal har ökat, Ola redogör för hur. 
Kostnad bör tas av den som ändrar. 
Stämman bifaller. 
 
 
14. Motioner från medlemmarna 
 
14.1 Motion om utbyggnad av GA2-bryggan med flera åtgärder (Bilaga 6) 
- Styrelsens förslag till beslut (Bilaga 7) 
 
Per Svanberg redogör över Teams för hur de tänkt angående motioner som de 
lämnat. 
 
4 olika delar har framtagits, vad de vill göra och vad de tänkt att göra. 
Bryggfrågan, på grund av problem vid lågt vatten att få plats med båtar. 
Man vill inte att bryggan skall utgöra ett hinder för alla boende samt besökare. 
 
Diskussioner fördes. Minnesanteckningar enligt nedan. 
 
Andra motioner berör egna intressen för de som bor i närområdet kring GA2. 
Ola redogör för styrelsens motivering. 
Viktigt att föreningen följer förrättningen, men även viktigt att föreningen följer 
naturliga förändringar med t.ex. lågt vatten, brist på färskvatten.  
Plan för att säkra vatten till alla fastigheter. Bra att tänka på vid bygglovsansökningar, 
att det kan behövas bygglov i framtiden för t.ex. avsaltningsanläggning. 
Det behöver inte vara samfälligheten som söker bygglov, men markägaren måste 
godkänna. 
Styrelsen anser att det är för många oklarheter i dagsläget för kostnader och 
tillståndsansökningar. 
Eva O anser inte att avsaltningsanläggningar skall höra till föreningens ansvar, då 
det inte har varit med från början i förrättningen. 
David H anser att det inte behöver diskuteras på stämman i dagsläget, då styrelsens 
förslag är att avslå motionen. 
Mats B anser att det borde vara ok att man kan avstå sina platser. 
Bryggfrågan, motionen ägs endast av GA2. 







Plan för framtida vattenförsörjning tas fram, om det behövs ny förrättning, hur skall 
man lösa det med uppdelning, bygglov. 
Det går även bra att separat grupp tar hand om frågan. 
 
GA2 bifaller styrelsens förslag. 3.1 (bryggförlängning) 
GA2 bifaller styrelsens förslag. 3.2 
Stämman bifaller styrelsens förslag att yrka avslag. 3.4 – 3.10 
 
14.2 Motion angående skötsel av strandängar inom HöFS (Bilaga 8) 
- Styrelsens förslag till beslut (Bilaga 9) 
 
Ulf redogör för hur de har skött strandängen vid GA4, mycket jobb samt kostnader 
som de har stått för själva. 
 
PA redogör för hur omständigheterna för innehav av slåtterbalk. Skötsel, kostnad 
samt försäkring. 
 
Mats B anser inte att samfälligheten bör äga maskinen. 
 
Ulf G redogör för plan hur slåtterbalk kan förvaras och skötas. 
 
Allmän diskussion om hur grönområden skall skötas. 
 
Ola redogör att det redan finns plan för hur grönområden skall skötas. 
 
Stämman beslutar att bifalla styrelsens förslag om inköp av slåtterbalk. 
 
15. Ersättning till styrelsen och revisorerna  
 
Föreningsstämman fastställde en ersättning av 5 000 kr till styrelsen och revisorerna 
tillsammans.  
 
16. Styrelsens förslag till budget samt debiteringslängd  
 
16.1 Underhålls- och förnyelseplan (Bilaga 10)  
 
Ola Svensson redogjorde för förslaget till underhålls- och förnyelseplan. 
Principerna för underhålls- och förnyelseplanen är oförändrade.  
Föreningsstämman godkände planen för 2022 i enlighet med bilaga 10.  
 
16.2 Budget för 2021 (Bilaga 11)  
Föreningsstämman godkände budgeten för 2022 i enlighet med bilaga 11.  
 
 
16.3 Debiteringslängd (Bilaga 12) 
Föreningsstämman godkände debiteringslängden för 2022 med korrigering av 
fastighetsägare, se version B av debiteringslängden. Förfallodatum för 
betalning är den 31 maj 2022. 
Debiteringslängden är utskickad tillsammans med kallelsen och finns även på 
hemsidan. Den fastställda debiteringslängden kommer även att distribueras på nytt 
efter 
att protokollet är justerat. 







 
17. Valberedningens förslag (Bilaga 13)  
Föreningsstämman godkände valberedningens förslag enligt bilaga 13. 
 
17.1 Val av ordinarie ledamöter i styrelsen  
 
Ordinarie ledamöter 
Ola Svensson Omval som ledamot på 2 år till stämman 2024 
Mårten Gabrielsson Nyval som ledamot på 2 år till stämman 2024 
(Per-Anders Gerdin, Henrik Fjelkman och Fredrik Nordstrand har 1 år kvar på 
tidigare uppdrag.) 
 
 
 
17.2 Val av ordförande för styrelsen och föreningen 
Ordförande 
Per-Anders Gerdin Omval som ordförande på 1 år till stämman 2023 
  
 
17.3 Val av suppleanter i styrelsen  
 
Kristina Dungmar Omval 1 år till stämman 2023 
Johan Saari Omval 1 år till stämman 2023 
 
17.4 Val av revisor(er) och revisorssuppleant(er)  
 
Catrin Lind Ebert: omval på 1 år till stämman 2023  
David Heinemann: omval på 1 år till stämman 2023 
 
17.5 Val av valberedning  
 
Föreningsstämman valde David Heinemann 
och Mattias Dungmar till valberedning på ett år och Mattias Dungmar är 
sammankallande.  
 
18. Övriga frågor  
18.1 Lägesrapport byggprojekt GA4 
 
Ulf G redogör för omständigheter kring bryggan. 
Erik framförallt vill inte ha flytbryggor. 
Vinkelbrygga bra för förtöjning. 
Flytbryggelösnigen är känslig för stormar och islägen. 
Först besiktning, sedan utredning om kostnader. 
 
19. Meddelande om plats där stämmoprotokollet hålls tillgängligt  
 
Årets protokoll kommer att signeras digitalt. Protokollet läggs ut på hemsidan och 
skickas även ut till medlemmarna via mejl.  
 
20. Avslutning  
 
Mattias Dungmar förklarade stämman avslutad.  







 
 
 
Ordförande för mötet    Sekreterare för mötet  
 
 
 
 
Mattias Dungmar    Fredrik Nordstrand 
 
 
 
  
Justeras:     Justeras:  
 
 
 
 
Henrik Fjelkman   Johan Sari  
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