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Årsmöte med Rutsbergs samfällighetsförening 2017-07-01 
hos Rita och Björn Gross Reichenberg 
 
Mötet öppnades av ordförande Evy, som hälsade välkommen och inledde med några 
ord om vår medlem Björn Sturups bortgång för några dagar sedan. Vi hedrade hans 
minne med en tyst minut. Ordförande tackade också Rita och Björn för möjligheten 
att hålla mötet hos dem. Rita berättade att Björn förberett för att ha mötet hos sig, 
bland annat hade han gjort iordning skylten till vägen. Beträffande beslut kring 
begravningen hänvisas till punkten Övriga frågor.  
 
Familjerna Hjelte och Lagergren har meddelat förhinder, liksom Britt-Louise 
Andersson. Britt-Louise hälsar! En närvaroförteckning upprättades (bifogas).  
 
§ 1  Val av ordförande för stämman 

Till ordförande för mötet valdes Evy Hult 
 

§ 2  Val av sekreterare för stämman 
Till sekreterare för mötet valdes Bengt Norman 
 

§ 3  Val av två justeringsmän, tillika rösträknare 
Kerstin Linnander och Lars Johansson valdes 
 

§ 4  Styrelsens och revisorernas berättelser 
 

Styrelsens förvaltningsberättelse har varit utsänd tillsammans med kallelsen. 
Ordförande och sekreterare refererade kortfattat delar av den, framför allt 
händelserna kring upptäckt och analys av den stora förbrukningen i början av 
april. Berörd fastighetsägare, Roger Fröjd, kompletterade informationen och 
tackade för den snabba upptäckten och arbetet med att hitta läckan. 
Entreprenören Lars-Åke har också bistått och har lovat kontakta kommunen om 
möjlighet att få kreditering av avloppsdelen av debiteringen.  
 
Det inträffade pekar på betydelsen av att kontrollera vattenmätaren i 
samband med att vattnet sätts på, framför allt efter vinterperioden. Flera 
fastighetsägare berättar om svårigheter och oro kring rutiner för av- och 
påsättning av vatten, dränering, luftning och frysrisker. Vikten av att demontera 
termostatblandare påpekades, eftersom kvarstående vatten gärna fryser och 
skadar denna annars. 
 
Rent allmänt fungerar systemet bra, med få problem. Christer Vidén berättade 
om dyrbart byte av felfungerande nivåvippa i avloppspumpgropen. Christer 
hade också haft kontaktproblem och ansåg att kopplingsdosorna i 
pumputrymmet inte höll tillräcklig kvalitet. 
 
En årlig rutin bör vara att öppna pumpgropen för renspolning samt kontroll av 
funktionen hos nivåvipporna. Vippa 1 startar normalt pumpen, vippa 2 sitter lite 
högre och fungerar som nödstart av pumpen och ger högnivålarm. 
 
Efter larm blinkar röd lysdiod på systemets display. Orsaken till larmet (vanligen 
nätfel) kan avläsas på displayen, varefter larmet kan återställas. När systemet 
är driftklart lyser grön lysdiod på displayen. Denna är vanligen också 
parallellkopplad till grön lampa på synligt ställe. 
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Kassörens redovisning har likaledes sänts ut med kallelsen. Den refererades 
kortfattat. Inga frågor ställdes.  
 
Stämman godkände nämnda redogörelser. 

 
Kerstin Linnander läste upp revisionsberättelsen. Inga synpunkter lämnades på 
redovisningen och ansvarsfrihet föreslogs. 
 

§ 5  Ansvarsfrihet för styrelsen 
 

Stämman beslutar att ge styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2016. 
 
§ 6  Framställningar från styrelsen eller motioner från medlemmarna 
 

Inga motioner har inkommit. 
 
§ 7  Ersättning till styrelsen och revisorerna 

 
Beslutades att ersättning utgår enligt räkning för redovisade kostnader för 
telefon och andra administrativa kostnader (frimärken, kuvert, kopiering). 
Dessutom beslutades att ordförande, som tidigare, erhåller 300 kr som 
telefonersättning utan specificerad redovisning. 

 
§ 8  Styrelsens förslag till utgifts- och inkomststat samt debiteringslängd 
 

Allmän medlemsavgift på 100 kr per år debiteras var och en medlem (fastighet) 
i samfälligheten. Härutöver betalas parkeringsavgift om 162 kr per år för de 
parkeringsplatser som iordningställts utefter vägen för några fastigheter. 
Summa p-avgifter motsvarar den arrendekostnad som föreningen betalar till 
markägaren. 
 

Enlig stadgarna skall till underhålls- och förnyelsefond avsättas minst 100 kr per 
år. Detta villkor uppfylls av medlemsavgiften. Liksom tidigare debiteras en extra 
avgift på 500 kr/år i syfte att bygga upp en mindre fond för oförutsedda 
underhålls- eller reparationskostnader. Skogsfastigheten (Hans Nilsson) 
debiteras 100 kr/år i enlighet med fastlagt andelstal. Fastigheten Ekdalen 1:1 
(Roger Fröjdh) har egen tillfartsväg och betalar ingen extra avgift.  
 
Stämman beslutade i enlighet med förslaget. 
 

§ 9  Val av styrelse, styrelseordförande och suppleanter 
 

Styrelsen ska bestå av tre ledamöter och en suppleant.  
 

Mandatperioden för Evy Hult och Bengt Juhlin går ut först nästa år.  
Stämman beslutade enligt valberedningens förslag att välja Bengt Norman  till 
styrelseledamot för en period av två år samt att välja Margareta Neumann till 
styrelsesuppleant för samma period.  

 
§ 10  Val av revisorer och suppleanter 
 

Årsstämman omvalde Marie Hjelte och Kerstin Linnander som revisorer, samt 
Karin Melander som revisorssuppleant. 
 



Bengt Norman  1707 prot årsmöte med Rutsbergs samfällighetsförening 2017.docx sid 3(6) 

§ 11  Fråga om val av valberedning 
 

I enlighet med påpekande på förra stämman togs frågan upp om att utse en 
valberedning utanför styrelsen. Inget förslag framkom.  
Stämman beslutade att styrelsen i sig själv utgör valberedning. 

 
§ 12  Övriga frågor 
 
 Husvagnen som tidigare stått uppställd utefter vägen tillhörde en familj som sålt 

honung på torget under sommaren. Förra årsmötet beslutade att de skulle 
betala vägavgift på 500 kr för nyttjande av vägen. Detta har gjorts för 2016. I år 
nyttjar man inte parkeringen och säljer inte honung här. Enligt Hans har man 
dels inte känt sig välkommen, dels lagt om försäljningen till olika marknader. 
 

Markägare Hans meddelade att platsen kan användas som vändplats eller som 
tillfällig parkering för gäster, men han ville inte hyra ut den för privat bruk.  
 
Det har inte lagts ut några pengar för vägunderhåll hittills under 2017, men visst 
underhåll och klippning av kantgräs görs av frivilliga (främst Lars Johansson 
och Bengt Norman). Ordförande tackade för gjorda insatser och frågade om 
synpunkter på vad som behövde göras och hur arbetet skulle organiseras. 
Under diskussionen framkom förslag om förbättring av vägen framför allt vid 
kurvan där det kommer mycket vatten. Nerläggning av dräneringsrör, lagning av 
ytan eller förbättring med oljegrus. 
 
Frågan om slitage från tyngre fordon togs upp. Tidigare har förekommit en 
skrivning om extra debitering efter hård utnyttjning av vägen. Stämman 
beslutade att inte ha någon specifik extradebitering av tyngre trafik, men skulle 
sådan förekomma i nämnvärd omfattning så ska styrelsen påpeka att 
uppdragsgivaren bör genomföra erforderliga åtgärder på vägen. 
 
Ordförande informerade om att några exemplar av bulletinen från förbundet 
enskilda vägar medtagits för påseende. 
 
Stämman uppdrog åt Bengt Juhlin att kontakta Almviks Entreprenad (Lars-
Åke) för utlåtande om möjligheter och kostnader för förbättringar. Hans Nilsson 
nämnde alternativ entreprenör med tillgång till maskin i området. 
 

Problem med hundbajspåsar och soptunnor togs upp av ordförande, som har 
kontaktat kommunen för att få en hundbajstunna uppsatt på Platåvägen. Detta 
har inte lett till något resultat. 
 
Lars Johansson har identifierat några ställen där täckningen av vattenledningen 
är dålig. Sekreteraren meddelar att något specificerat mått för täckning inte 
angivits i entreprenadhandlingar. Det ska vara professionellt väl gjort. Vi har 
överlåtit åt entreprenören att genomföra förläggningen på lämpligt sätt, men att 
sprängning ska undvikas av kostnadsskäl. Det betyder att förläggning normalt 
ska ske på frostfritt djup, men att täckning med massor alternativt isolering plus 
täckning kan behöva göras där ledningen passerar berg. I anslutning till 
enskilda fastigheter kan kompletterande elvärmning behöva installeras. 
Stämman beslutade att Lars tar upp uppfattade brister med Lars-Åke för 
förbättringsåtgärder eller eventuella synpunkter. 
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Roger Fröjdh informerade om att våtmarksområdet som anlagts utefter vägen 
haft önskad effekt och påtagligt minskat algtillväxten i viken.  
 
I samband med mötets öppnande och parentationen för Björn Sturup beslutade 
stämman att i samband med begravningen sätta in 500 kr till strokefonden. 
Några medlemmar, bland annat från styrelsen, kommer att närvara vid akten. 

 
§ 13  Meddelande av plats där stämmoprotokollet hålls tillgängligt. 
 

Protokoll hålls tillgängliga via samfällighetens hemsida www.rutsberg.se 
 

§ 14  Mötets avslutning 
 

Stämman beslutade i enlighet med tidigare fastställd turordning att nästa års 
stämma avhålls lördagen den 7:e juli 2018 kl 11 hos Helene Molin på Vedbergs 
Holme.  
 

Västervik i juli 2017  
 
 
 
Bengt Norman / sekreterare  Evy Hult / ordförande 
 
 
 
Justeras: Kerstin Linnander  Lars Johansson 
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Närvarolista - Årsstämma Rutsbergs samfällighetsförening 2017 

Rutsberg 1:14  Kerstin Linnander, Bengt Norman 

Rutsberg 1:37  Evy Hult 

Rutsberg 1:38  (Lagergren) Ingen representant var närvarande 

Rutsberg 1:15  (Andersson) Ingen representant var närvarande 

Rutsberg 4:3  Margareta Neumann, Bengt Juhlin, Kerstin Juhlin 

Rutsberg 1:35  (Hjelte) Ingen representant var närvarande 

Rutsberg 1:36  Lars Johansson, Kristina Johansson 

Piperskärr 4:28  Daniel Nilsson, Martin Nilsson 

Stuverum 1:21  Rita Gross Reichenberg, Björn Reichenberg 

Stuverum 1:22  (Sturup) Ingen representant var närvarande 

Stuverum 1:23  Helene Molin 

Stuverum 1:24  Cecilia Vidén Persson, Christer Vidén 

Piperskärr 4:8  Hans Nilsson 

Ekdalen 1:1  Roger Fröjdh 
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Rutsberg medlemsregister 2017-07-01 
 

Förnamn Efternamn Kontaktnamn Epost Hemadress Pnr Orthem  Fastighet Telhem Mobil Kontakt 

Britt-Louise Andersson Britt-Louise  Ågatan 5B 572 75 Figeholm Rutsberg 1:15 0491-312 72 0707 672 118 k 

Margareta Engström  margareta.engström@live.se Ålgränd 4C 593 40 Västervik Rutsberg 1:37 0490-170 67 0706 717 067  

Roger Fröjdh  Roger roger.frojdh@gmail.com Göransbergs Gård 561 38 Huskvarna Ekdalen 1:1 036-136 614 0705 863 541 k 

Marie Hjelte Marie och Peter m.hjelte@hotmail.se                                  Östra Tullportsgatan 29 598 39 Vimmerby Rutsberg 1:35 0492-125 73   0702 071 126 k 

Evy Hult Evy evy.hult@hotmail.com Jennyvägen 13 593 43 Västervik Rutsberg 1:37 0490-309 98 0706 930 998 k 

Kristina  Johansson Kristina och Lars krijova@hotmail.com     Hallströmsgatan 38 593 50 Västervik Rutsberg 1:36  0768 828 363 k 

Lars Johansson   Hallströmsgatan 38 593 50 Västervik Rutsberg 1:36  0738 433 973  

Kerstin Juhlin Kerstin och Bengt juhlin2@telia.com Alabamagatan 3 593 41 Västervik Rutsberg 4:3 0490-194 29 0707 998 045 k 

Håkan  Karlsson   Björklundsgatan 2 593 34 Västervik Rutsberg 4:3 0490-214 08   

Anette Lagergren Anette och Göran Anette.Lagergren@regionostergotland.se Vimarka Olivelund 4 585 92 Linköping Rutsberg 1:38 013-650 06 0725 231 840 k 

Göran Lagergren  goran.lagergren@hotmail.com Vimarka Olivelund 4 585 92 Linköping Rutsberg 1:38 013-650 06 0705 925 323  

Kerstin Linnander Kerstin och Bengt kerstin.linnander@gmail.com Drottninggatan 63 374 36 Karlshamn Rutsberg 1:14  0708 11 22 44 k 

Karin Melander Karin och Stefan melanderkarin@hotmail.com  Norrlandsvägen 33 593 38 Västervik Piperskärr 4:28 0490-190 18 0707 347 459 k 

Helene  Molin Helene helenemolin@hotmail.com St. Trädgårdsgatan 30 593 34 Västervik Stuverum 1:23  0723 207 660 k 

Margareta Neumann  margareta.neumann@telia.com Övre Norrbackagatan 26 593 35 Västervik Rutsberg 4:3 0490-194 69 0705 327 676  

Bernt Nilsson  bsmhjorted@gmail.com Getterum Långvik 590 91 Hjorted Piperskärr 4:8  0768 457 050  

Daniel Nilsson  dgn71@live.se Silurkroken 7 593 37 Västervik Piperskärr 4:28  0761 067 653  

Hans Nilsson Irene och Hans irene.hans@telia.com Rutsberg 13 593 38 Västervik Piperskärr 4:8  0706 936 782 k 

Martin Nilsson  martin.nilsson.0606@gmail.com Lysingsvägen 5A 593 53 Västervik Piperskärr 4:28  0730 255 603  

Rita Gross Reichenberg  Rita och Björn Gross r.grossreichenberg@gmail.com St. Trädgårdsgatan 15B 593 35 Västervik Stuverum 1:21 0490-35 112 0703 416 157 k 

Johan Strandberg  johan.22824@telia.com Almvägen 4 295 37 Bromölla Stuverum 1:24 0456-228 24   

Björn  Sturup dödsbo     Stuverum 1:22   k 

Cecilia Vidén Cecilia och Christer cecilia.viden@oktv.se Hjälmvägen 6 293 35 Olofström Stuverum 1:24  0706 246 988 k 

Christer Vidén  christer.viden@oktv.se Bokelundsvägen 96 293 91 Olofström Stuverum 1:24  0731 003 375  
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