
Grovstanäs Samfällighetsförening 

Kallelse 
 

Medlemmarna i Grovstanäs Samfällighetsförening kallas härmed till ordinarie 

föreningsstämma lördagen 23 april, 2022 klockan 11.00 i Lännagården. 

 

Dagordning 

 

1. Stämmans öppnande 

2. Val av ordförande och sekreterare för stämman 

3. Val av två justeringsmän 

4. Fastställande av dagordning 

5. Justering av röstlängd 

6. Stämmans stadgeenliga utlysande 

7. Styrelsens berättelse avseende 2021 

8. Revisorernas berättelse 

9. Fastställande av resultat och balansräkning 

10. Frågan om ansvarsfrihet för styrelsen 

11. Redogörelse angående grönområdessamfälligheten 2022 

12. Redogörelse angående vattensamfälligheten 2022 

13. Inkomna motioner 

14. Ersättning till styrelse och revisorer 

15. Styrelsens förslag till budget 

16. Fastställande av debiteringslängd 

17. Val av ledamöter till styrelsen 

18. Val av revisorer  

19. Val av valberedning 

20. Övriga frågor 

21. Meddelande om plats där stämmoprotokoll hålls tillgängligt 

22. Stämmans avslutande 

 

Kaffe och bulle kommer att serveras 

 

 

Handlingar till stämman kan hämtas på Grovstanäs hemsida: 
 

www.grovstanäs.se   

 

Välj flik Grovstanäs och därefter i vänsterlist Protokoll/Stämmor 

 

Välkomna 

 

Styrelsen 
 

 

 

 

 

http://www.grovstanäs.se/


Grovstanäs Samfällighetsförening 

 

 

 

Motion angående odlingslotter från Cristel Göranson Pihl 
Grönområdet är något vi månar om och sköter väl. Det finns en del områden som 
skulle kunna användas av medlemmarna för odling i liten skala. En sådan plats är 
exempelvis ängen vid brevlådorna Övägen/Västerfjärdsvägen. Där finns även 
möjlighet att hämta vatten vilket kan behövas vid själva planteringen. Man behöver 
sannolikt sätta stängsel för att inte vilda djur ska förstöra eller äta upp grödorna. 
Odlingsintresserade medlemmar får bekosta eventuellt stängsel. Ekologiskt odlad 
potatis, rotfrukter, bönor och andra grönsaker är efterfrågat ‐ och just nu är det även 
populärt med närodlade blommor. Jag föreslår att medlemmar i framtiden kan få 
möjlighet att odla på anvisade ”odlingslotter” mot en smärre avgift. 
Mitt förslag är: 

• att ett litet ”pilotprojekt” genomförs på ovan nämnda område under 2022 
och 2023 

• att en eller flera personer ansvarar för det begränsade projektet 

• att de projektansvariga undersöker intresset hos medlemmar i närområdet 
före start och därefter i samråd med styrelsen gör en planering 

 

 

Styrelsens förslag till svar: Styrelsen rekommenderar stämman att bifalla motionen. 

Historiskt berättas, att vid projekteringen av Grovstanäs fritidsområde skulle 

hushållen tilldelas möjlighet till odling på föreningens mark. Roligt att frågan väcks 

på nytt. Vi ser det som en möjlighet att på små ytor skapa ett levande 

skärgårdslandskap och en biologisk mångfald till fromma för pollinerande insekter 

m.m. Vi ser också projektet som en inkluderande gemensam aktivitet för de boende 

över generationsgränser. Byalagen är en utmärkt bas för verksamheten och uppmanar 

övriga att aktivera frågan. Berörda byalag får säkerställa att slagningen av ängarna 

som utförs av Kurt Mattsson kan utföras problemfritt. Ett pilotprojekt kommer att 

ledas av styrelsen för att reglera vissa åtaganden som t.ex. vattning, gräsklippning 

intill lotterna, skydd mot avätning av vilda djur, eventuella byggnationer samt 

översyn. 

 

  

 

Motion angående hjärtstartare från Philip Meyer 
Denna föreslås läggas till handlingarna då motionären avser installera en hjärtstartare 

privat. 


