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Proposition till tomtägareföreningens årsmöte 2021-06-12 
 
Proposition om att ändra tillbaka skrivning i stadgarna gällande medlemskap 
 
Styrelsen har idag en mer förvaltande roll av mark och anläggning vilket inkluderar två 
städdagar per år där vi alla hjälps åt att ta hand om våra tillgångar.  
Vi som medlemmar har också ett löpande ansvar att hålla efter området för att vi alla ska 
trivas.  
Styrelsen föreslår ett par mindre justeringar av nuvarande stadgar enligt nedan.  
 
Paragraf 4 
Paragrafen innehåller information om vilka som får vara medlemmar i SVTF. Propositionen 
innebär att vi till viss del ändrar tillbaka till tidigare skrivning där det framgår att endast 
fastigheter med direkt utfart till föreningens ägda vägar och allmänna platser är kvalificerade 
till medlemskap.  
Det är samma fastigheter som har varit medlemmar sedan start för 76 år sedan och avser 
fastigheterna längs Svinningeuddsvägen, Björnkärrsvägen, Björnholmsvägen och Lisa Bökers 
väg. 
Styrelsen tror att denna ändring tydliggör medlemskapet och att vi fortsatt arbetar för en 
ökad gemenskap och därigenom ett ökat engagemang. 
 
Nuvarande skrivning: 
§4 Fastigheter inom Svinningeudd utgör grunden för medlemskap. Som medlem kan efter ansökan upptas 
ägare av fastighet inom Svinningeudd, eller person med varaktigt utnyttjande av sådan fastighet1. Endast ett 
betalande medlemskap med rösträtt kan finnas per fastighet. 
 
Förslag på ny skrivning: 
§ 4 Fastigheter inom Svinningeudd utgör grunden för medlemskap. Som medlem räknas ägare av fastighet t 
med direkt utfart till av föreningen ägda vägar och allmänna platser. 
Inträde i föreningen kan även sökas av person som varaktigt nyttjar sådan fastighet. Endast ett betalande 
medlemskap med rösträtt kan finnas per fastighet. 

 
Paragraf 5 
Denna paragraf reglerar att bostadsrättsinnehavarna i områdets bostadsrättsföreningar 
betalar egen medlemsavgift för att få tillgång till fiber mm. Då vårt fibernät numera driftas 
och underhålls som övriga fibernät i Svinninge tycker vi att denna medlemsavgift kan utgå 
och att endast fastighetsägaren är medlem och betalar medlemsavgift. 
 
Nuvarande skrivning: 
§5 För bostadsrättsföreningar medges ett betalande medlemskap per hushåll i syfte att få tillgång till 
föreningens anläggningar och verksamhet, men rösträtt och andel i föreningens tillgångar innehas av 
fastighetsägaren. 

 
1 En bostadsrättsförening som äger en fastighet kan således vara medlem och tilldelas då rösträtten som 
representerar fastigheten. 
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Förslag på ny skrivning: 

 
§5 Bostadsrättsförenings medlemskap som fastighetsägare berättigar medlemmens tillhörande 
bostadsrättsinnehavare/hushåll till nyttjande av föreningens anläggningar och deltagande i föreningens 
verksamhet, men rösträtt och andel i föreningens tillgångar innehas av fastighetsägaren.  

 
Stämman föreslås ta ett första beslut detta årsmöte och ett andra beslut nästa årsmöte. Det 
krävs 2/3 majoritet bland de närvarande medlemmarna för att ändring av stadgar ska 
godkännas. 
 

Motioner till tomtägareförenings årsmöte 2021-06-12 
 

1. Motion om att anlägga en boulebana 
 
Hej vi har bildat en arbetsgrupp för att fixa en boulebana om möjligt! Detta är ett förslag 
som tillvaratar medlemmarnas intresse av att använda marken vid badet ännu mer. 
Förslaget innebär att man lägger banan där det idag är vass, ovanför eldplatsen. Det innebär 
att man behöver schakta ur vassen 30 cm djupt, lägga duk och nya massor ovanpå det. Vår 
tanke är att öppna upp från diket mot badplatsområdet och 20m in mot fiskebodarna och 
sedan 10m in från vägen som går bredvid brasan, se skiss nedan. Man lägger också en 
avgränsande sarg mellan banans makadam och omgivande gräsmatta Enl. Roger Witt 
kommer det kosta max 40.000- 60.000 kr 

 
Hälsningar från gruppen via Eva Jansson  
 
(Om man/ni generellt vill göra området ännu mer tillgängligt för alla skulle man ju kunna 
fortsätta att öppna upp de återstående 10m bort till det område som Dahlins håller efter 
idag? Det kräver samma underarbete med vass osv och därmed en slant till såklart) Evas 
egen kommentar 
 
Obs skissen gör inga anspråk på att vara skalenlig  
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Styrelsens svar angående Boulebana  
Denna motion ställdes även för två år sedan och då var intresset att sköta underhållet av 
banan inte så stort. Nu har vi ett helt boulegäng som är aktiva och dessutom är kända i 
pressen som har organiserat sig och tar på sig ansvaret för löpande underhåll. 
Utdrag ur styrelsens svar 2019: 
”Uppskattad kostnad för att externt anlita ett företag för att anlägga en bana är ca 40-
70.000 kr. Om föreningen gör det mesta jobbet själva är uppskattad kostnad ca 15-25.000 kr. 
Se gärna: anlagga-boulebana.pdf (svenskboule.se)” 
 
Styrelsen föreslår att vi enligt motionen anlägger boulebana i samband med att resterande 
mark som föreningen äger bereds och gräsmatta anläggs. 
Vi föreslår fortsatt att eldplatsen tas bort eller flyttas och att diket mellan badstrand och 
vassområdet behålls samt att vi planterar buskar längs diket för att dela av badstranden i en 
lugnare del med grillplats samt boulebana. På det sättet har flera medlemmar möjlighet att 
njuta av badstranden. 
Samtidigt tycker styrelsen att det är viktigt att behålla känslan av naturstrand då 
grönområdena minskar i samband med den exploatering som fortgår. 
 
Grov uppskattning av kostnad för markberedning och boulebana:150.000 kr  
Minst två offerter tas in på markanläggningen. Patrik Lundin utses till projektledare. 
Styrelsen anser att denna investering är långsiktig och att vi kan nyttja föreningens kapital 
och därmed visa ett minusresultat under investeringsåret/åren. 
 

2. Motion om att anlägga ett större bad- och soldäck vid båtbryggan 
 
Motion om att anlägga en ponton till parallellt med T-et på båtbryggan, för att få ett större 
bad- och soldäck. Det var trångt i somras. Enligt uppgift har vi ca 5 meter tillgodo ut i Resarö 
ström, på det tillstånd vi har. /Eva Jansson 
 
Styrelsens svar angående soldäck vid båtbryggan  
Styrelsens föreslår att vi tillvaratar den badstrand vi har och ser till att vi alla kan nyttja 
badstranden i första hand. Se föregående motion. Möjligheten att förlänga båtbryggan med 
5 meter kan istället användas till nya båtplatser eftersom vi har ett antal medlemmar som 
står i kö för att få båtplats. 
 
 
 
 

https://www.svenskboule.se/globalassets/svenska-bouleforbundet/dokument/anlaggning/anlagga-boulebana.pdf#:~:text=Att%20anl%C3%A4gga%20en%20boulebana%20%21%20F%C3%B6ruts%C3%A4ttningarna%20f%C3%B6r%20att,kan%20oftast%20vara%20sv%C3%A5rare%20att%20f%C3%A5%20tag%20p%C3%A5%29.

