
  
  
 

Ramsö Vaxholms Samfällighetsförening 
Verksamhetsberättelse 2014 
 
 
Verksamhetsberättelsen avser kalenderåret 2014. 
 
Styrelsens verksamhet 
Årsstämma hölls 2014-06-28 
 
Styrelsen har bestått av:  
Ordförande: Maria Palm 
Ledamöter: Bengt Ekman, Jan-Erik Jansson 
Suppleanter: Catharina Lewenhaupt, Kjell Sundstedt 
 
Styrelsen har under 2014 haft 4 protokollförda möten. 
 
Styrelsens verksamhet har i huvudsak varit att 

 ha dialog med brukare på de olika markområdena genom samordnarna  

 ta fram förslag till brukaravtal 

 titta på möjligheterna att samverka med vägföreningen 
 
 
Samfälligheterna 
s:6 Badberget 

 Stämman 2010 beslutade att ge styrelsen mandat att ge Båtsmanstorpet servitut för brunn. 
Båtsmanstorpet har ändrat sig och vill istället dra en ledning från havet för avsaltning av 
vatten. Då detta också var uppe på årsmötet och inte mötte någon invändning har styrelsen 
upprättat ett servitut för vattenledning mellan Båtsmanstorpets brygga och deras tomt. 
Förutsättning att ledningen inte stör framkomligheten på stigen. 

 
s:8 Källa 

 Ingen åtgärd är genomförd. 
 
s:10 Sjöviste vid Ramsöviken 

 Samfällighetens styrelse har godkänt förnyelse av en av bryggorna.  
 
s:14 Brygga Ramsöviken 

 Vi har ett avtal med ”Minireningsverksföreningen” som ger samfällighetsföreningen en 
inkomst på 2000 kr/år  till år 2033. 

 
s:15 Bryggor nedanför Olofs Backe 

 Inget nytt. 



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

 Inget nytt 
 
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 

 
 
 
Ramsö  2015-04-07 
 
 
  
 
 
Bengt Ekman       Maria Palm      Jan-Erik Jansson      
  


