
 

 

Utterviks samfällighetsförening 
 
Kallelse ordinarie stämma 2021 

 

Tid; lördag 14 augusti 2021, klockan 16:00 Plats: utomhus vid paviljongen, badplatsen Uttervik. 

 

Se bifogad dagordning. Handlingar för de ärenden som skall behandlas, blankett för fullmakt och annan 

information om stämmor kommer att finnas tillgängliga den 14 juli 2021 på hemsidan uttervik.se under fliken 

stämmor 2021. 

 

Medlem som inte har möjlighet att själv skriva ut handlingarna kan meddela detta via mail 

storauttervik@gmail.com eller lägga en lapp i samfällighetens brevlåda i brevlådesamlingen på Segelhultsvägen 

mellan Talgoxevägen och Blåmesvägen. Ange namn och adress i Uttervik. Handlingarna kommer att lämnas i 

medlemmens brevlåda i Uttervik. 

 

Välkomna! 

 

önskar styrelsen. 

 

Uttervik den 8 juli 2021. 

 

Förutsättningar för stämmans hållande under rådande förhållanden.  

 

Styrelsen ber medlemmarna i Utterviks samfällighetsförening om följande. 

 

Att endast en medlem per fastighet deltar i stämman. OBS det är fastigheten som har en rösträtt. 

 

Styrelsen har beslutat, enligt 10 § lagen om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och 

föreningsstämmor, att varje ombud (deltagare på stämman) den 14 juli 2021 får företräda upp till 10 

medlemmar. På hemsida uttervik.se under stämmor, ordinarie stämma 2021 finns en fullmakt som kan skrivas 

ut.  

 

Stämman hålls utomhus så att ”coronaavstånd” kan hållas. Ta gärna med något att sitta på. 

 

Övrig information 

 

Styrelsen påminner om vattenpolicy och regler för avloppet, se information på hemsidan under Viktig 

information, vatten & avlopp. Använd avloppet rätt. I närtid har det blivit stopp i avloppet med onödig kostnad 

för rensning. Då har entreprenören hittat kondomer, bindor och tops samt annat som ska slängas i sopkorgen. 

 

Komplettera din fastighetsförsäkring med ett frivilligt bidrag till Nävekvarns räddningsvärn som ingår i 

Sörmlandskustens räddningstjänst. Den som tycker att ett brandförsvar nära Uttervik är värt att stötta kan swisha 
årsavgiften 100kr till 1234031167. Se Facebook Nävekvarns Räddningsvärn. 

 

Styrelsen påminner om att det är fastighetsägarens skyldighet att informera samfälligheten om adressändring 

eller ägarbyte. Det ska göras via hemsidan, fliken adressändring/ägarbyte. 

 

Vi har lagt upp ett e-postregister till de fastighetsägare som vi har e-postadresser till. Om du inte har fått ta del 

av något utskick så beror det på att vi inte har någon aktuell e-postadress till dig. Vill du få information direkt 

till din e-post så skicka ett mejl till storauttervik@gmail.com och ange din fastighetsbeteckning (t.ex. 5:187). 

 

 

 

 

Förslag till dagordning, se baksidan. 
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https://www.facebook.com/N%C3%A4vekvarns-R%C3%A4ddningsv%C3%A4rn-130567757507898/?__tn__=kC-R&eid=ARCyecHO9N1lpzfbG5RR2TJYDoAITghzzSPvqkUpuHPr6Koe7dSjQG4W8XzAZH-FREGRMymXPVcpfWLB&hc_ref=ARTIb5gKkoKYiKYu_7XZQf3LaUmXJrflDj_dcr2cugTrtPHV43OMRYynuToZN-zprHU&fref=nf&__xts__%5B0%5D=68.ARDEwZjhNHHxzHmISO8-Eh12FlLFUKcPBUygY_BuCrxgSPdBn0ygRCj1mMEx3AQofMNNdVDTBFYlvU6nUt1zfCM_cMbGTFZxDa0qBzCqs7gKkDfq2FCmlcxVlIqIDAsYlNEJc4z2pDAgbx8G5RwhxMseuERihqShIzqsBgn6PXlUupYfpqdeGyEw8aMeUhP8O-3blTGsSjGRiz9xeGp3D7U6u0Di0ttO1tNCSkKvjuNMcpl5H8AuzDFovyL3g2Ndd7C9RYgTLMeUWn2XC88xxbfSsiA4TiLHGqCPdRMnV7ON6ZRUNBf8C4KMfjQzXtAnn4zdFhRgYTehJRVpRQ8


 

 

 

Dagordning ordinarie stämma 2021  Bilaga till kallelse stämma 14 augusti 2021 

 

1. Öppnande av stämman. 

 

2. Godkännande av dagordning. 

 

3. Val av ordförande för stämman. 

 

4. Val av sekreterare för stämman. 

 

5. Godkännande av kallelsen till stämman. 

 

6. Godkännande av röstlängd. 

 

7. Val av två justeringspersoner tillika rösträknare. 

 

8. Styrelsens förvaltningsberättelse (verksamhetsberättelse) för 2020. 

 

9. Bokslut för 2020. 

 

10. Revisorernas berättelse. 

 

11. Fastställande av balans- och resultaträkning för räkenskapsåret 2020. 

 

12. Fråga om beslut om ansvarsfrihet för styrelsen för verksamhetsåret 2020. 

 

13. Styrelsens förslag till utgifts- och inkomststat samt debiteringslängd (uttaxering) för 2022 samt 

beslut om dessa för 2022. Vid stämman finns en fullständig debiteringslängd tillgänglig. 

 

14. Styrelsens förslag till stämman angående transporter på vägar inom Utterviks 

samfällighetsförening. 

 

15. Ersättning till styrelse, revisorer och valberedning. 

 

16a. Val av styrelseordförande. 

 

16b. Val av och styrelse.  

 

17. Val av revisorer och revisorssuppleanter. 

 

18. Val av valberedning. 

 

19. Styrelsens information samt övriga frågor. 

 

OBS! Medlem som önskar svar på en fråga ombeds att lämna in den senast måndag den 2 augusti 

2021 via mail storauttervik@gmail.com eller lägga en lapp i samfällighetens brevlåda i 

brevlådesamlingen på Segelhultsvägen mellan Talgoxevägen och Blåmesvägen. 

 

En fråga som inte anmälts i förväg kan eventuellt inte besvaras på stämman. 

 

20. Meddelande av plats där stämmoprotokoll hålls tillgängligt. 

 

21. Avslutning. 
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