
  
  
 

Ramsö Vaxholms Samfällighetsförening 
Verksamhetsberättelse 2013 
 
 
Verksamhetsberättelsen avser kalenderåret 2013. 
Därutöver ges en redovisning av verksamheten fram t o m februari 2014, i syfte att ge 
delägarna en så uppdaterad information som möjligt om föreningens verksamhet. 
 
Styrelsens verksamhet 
Årsstämma hölls 2012-06-30 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 2013 haft 4 protokollförda möten. 
Under 2014 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 

 ändring av syftet med s6 
 
 
Samfälligheterna 
s:6 Badberget 

 Stämman 2010 beslutade att ge styrelsen mandat att ge Båtsmanstorpet servitut för brunn. 
Ingen specificering av förfrågan har ännu inkommit. Båtsmanstorpet har däremot framfört 
önskemål om att dra en ledning från havet för avsaltning av vatten. Avvaktar skriftlig 
förfrågan. 

 Röjning av sly har genomförts 

 Samfällighetens ändamål har ändrats från ”Båtsmanstorp” till ”Badberg” genom beslut av 
Lantmäteriet på styrelsens begäran 

 
s:8 Källa 

 Brunnen länsades 2012 och marken runt brunnen röjdes på sly och träd våren 2013. Ingen 
ytterligare åtgärd är genomförd. 

 
s:10 Sjöviste vid Ramsöviken 

 Inför försäljning av Ramsö 1:370, kontaktades mäklaren för att försäkra att hen upplyser ny 
ägare om att bryggan ligger på samfälld mark. 

 
s:14 Brygga Ramsöviken 

 Avtalet med ”Minireningsverksföreningen” har skrivits under. Det ger samfällighetsföreningen 
en inkomst på 2000 kr per år i 20 år. 

 
s:15 Bryggor nedanför Olofs Backe 

 Inget nytt. 



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

 Samfälligheten har agerat för att den samfällda marken inte skall används som 
uppställningsplats för maskiner och privat grus. 

 Vägföreningen fick tillstånd att under vintern 2013-2014 lagra sand för vintersandning av 
vägarna.. 

 
Samordnarna på de olika områdena är: 
 s:6  Lillemor Wiman, Olle Persson? 
 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. 
 

 
Övrig verksamhet 

 Skogsö: Inget nytt 

 Utbetalning av medel: Styrelsen har fram till slutet av februari 2014 utbetalat innestående 
medel till alla utom 3 fastigheter där vi saknar utbetalningsunderlag. Då vi trots idogt 
detektivarbete och ihärdiga påstötningar inte fått in de sista utbetalningsunderlagen lägger vi 
ner det arbetet och låter de pengar de fastigheterna skall ha (447 kr) stå på föreningens konto.  
Styrelsen har överfört de 25 219 kr som enskilda medlemmar skänkt till Ramsö 
Fastighetsägarförenings fond för inköp av mark. 

 Vid bryggan: Styrelsen har under året samrått med vägföreningen och fastighetsägar-
föreningen om parkeringsplatser, cykelställ och sopupplagsplats vid bryggan. Föreningarna 
har hjälpts åt att få undan kärror och cyklar som störde snöröjningen längst med vägräcket. 
Vägföreningen har iordningställt marken i backen för sopcontainrar. Samarbetet fortsätter 
under 2014. 

 
 
 
Ramsö  2014-03-bxx 
 
 
  
 
 
Bengt Ekman       Maria Palm      Jan-Erik Jansson      
  


