
  
  
 

Ramsö Vaxholms Samfällighetsförening 
Verksamhetsberättelse 2012 
 
 
Verksamhetsberättelsen avser kalenderåret 2012. 
Därutöver ges en redovisning av verksamheten fram t o m februari 2013, i syfte att ge 
delägarna en så uppdaterad information som möjligt om föreningens verksamhet. 
 
Styrelsens verksamhet 
Årsstämma hölls 2012-06-24 där styrelse för ett år valdes. 
 
Styrelsen har bestått av:  
Ordförande: Maria Palm 
Ledamöter: Bengt Ekman, Jan-Erik Jansson 
Suppleanter: Catharina Lewenhaupt, Kjell Sundstedt 
 
Styrelsen har under 2012 haft 3 protokollförda möten. 
Under 2013 har styrelsen t o m februari haft 1 protokollfört möte. 
 
Styrelsens verksamhet har i huvudsak varit att 

 ha dialog med brukare på de olika markområdena genom samordnarna  

 titta på möjligheterna att samverka med vägföreningen 

 utbetalning av innestående medel 
 
 
Samfälligheterna 
s:6 Badberget 

 Stämman 2010 beslutade att ge styrelsen mandat att ge Båtsmanstorpet servitut för brunn. 
Ingen specificering av förfrågan har ännu inkommit.  

 
s:8 Källa 

 Brunnen är länsad. Marken runt brunnen har röjts på sly och träd. 
 
s:10 Sjöviste vid Ramsöviken 

 Inget nytt. 
 
s:14 Brygga Ramsöviken 

 Domstol har fastställt att vi har rätt att ge servitut för minireningsverk, det har därför 
färdigställts under vintern. Marken skall återställas till gott skick. 

 
s:15 Bryggor nedanför Olofs Backe 

 Inget nytt. 



 
 
s:11-s:16 Bryggorna längst sundet mot Tynningö 

 Dialog har förts med Mats Hargell om de maskiner och det grus som lagts på marken längst 
in i viken. Enligt samfällighetens riktlinjer för den samfällda marken får den inte användas 
som upplagringsplats. 

 
 
Samordnarna på de olika områdena är: 
 s:6  Lillemor Wiman  
 s:8  Ylva Kjellberg  
 s:10  Hans-Peter Hedlund 
 s:11, s:16 Pernilla Gertell 
 s:14  Mats Björling 
 s:15  Jonas Forss 

 
Styrelsen har specificerat samordnarens uppgifter enligt nedan: 
1. En gång per år tillsammans med styrelsen inspektera området. 
2. Vara kontaktlänk mellan bryggägare/bryggnyttjare/nyttjare av området och styrelsen. 
3. Hålla koll på vilka som har bryggor/platser och om någon har platser som de vill hyra ut. 
4. Ta initiativ till den gemensamma skötseln av området. 
5. Uppmärksamma styrelsen på när någon "tar sig rätt", dvs brer ut sig på det allmännas            
bekostnad/ bygger saker utan lov/ lägger upp större båtar o. dyl. 
 

 
Rättsprocesser: 

 

 Överklagande årstämma 2010: Gösta Landell överklagade årstämman på fem punkter. Han 
hävdade att han inte fått fråga det han ville fråga, Att samfälligheterna s:11, s:14-s:16 inte är 
införlivade i föreningen och att därför riktlinjerna inte skall gälla. Att den passus vi lade till i 
riktlinjerna för att inte gynna icke delägare, gör just detta och att samfälligheten inte kan ge 
servitut för minireningsverk. Tingsrätten har avvisat de tre första punkterna, och dömt till 
föreningens fördel i övriga två. Gösta överklagade till hovrätten som inte beviljade 
prövningstillstånd, varpå Gösta överklagade till högsta instans. Yttrande därifrån kom under 
2012 – ej prövningstillstånd. 

 

 Styrelsen konstatera att vi därmed inte är inblandade i några rättsprocesser. 
 

Övrig verksamhet 

 Skogsö: Inget nytt 

 Utbetalning av medel: Styrelsen har fram till slutet av februari 2013 utbetalat innestående 
medel till alla utom 33 fastigheter där vi saknar utbetalningsunderlag. 

 Parkeringsplatser vid bryggan: Styrelsen har under året uppmärksammat frågan om 
parkeringsplatser och upplagsplatser vid Ramsöbrygga. Styrelsen jobbar vidare med frågan 
om vem som har ansvar och hur problemen skall kunna lösas. 

 
 
 
Ramsö  2013-03-26 
 
 
  
 
 
Bengt Ekman       Maria Palm      Jan-Erik Jansson      
  


