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Ekerö Sommarstads Samfällighetsförening E.S.S 
 
 
Mötesprotokoll:  Extra Årsmöte Ekerö Sommarstads Samfällighetsförening 
Datum:   2011-09-08 
 
Plats:   Hembygdsgården 
 
 
§1:  Mötets öppnande 
 Ordförande i E.S.S Arne Skog förklarade årsmötet öppnat. 
 
§2:  Val av ordförande 
 Till ordförande för mötet valdes Arne Skog.  
 
§3:  Val av sekreterare för mötet  
 Till sekreterare för mötet valdes Mikael Palm. 
 
§4:  Val av två justeringsmän, tillika rösträknare 

Till justeringsmän och rösträknare valdes Hampus von Post  
och Per Erik Olsson. 
 

§5:  Mötets behöriga utlysande 
 Mötet förklarades enhälligt behörigen utlyst. 
 Dagordningen godkändes 
  
§6:  Projekt Allévägen 

Ordföranden presenterade styrelsens syn på Projekt Allévägen, och att 
anledningen till att styrelsen kallat till extra årsmöte var att styrelsen söker 
tydligt mandat att finansiera projekt Allévägen.  
 
Projekt Allévägen, omfattar byggandet av en trottoar på Allévägens norra sida 
från Alléplan till björkallén vid Allévägens början tillsammans med 
trafiksäkerhetshöjande åtgärder, röstades på ESS årsmöte 2011 genom med bred 
majoritet. Trafikverket hade, inför årsmötet i april 2011, givit ett preliminärt 
löfte att stå för 40% av trottoarbyggandet. Uppfattningen var också att den del 
som föreningen skulle stå för, resterande 60%, skulle inrymmas inom ordinarie 
budget. 
 
Den nya styrelsen har konstaterat att den ekonomiska kalkylen inte är 
genomförbar och att styrelsen därmed inte kan uppfylla årsmötets beslut med 
nuvarande budget och utdebiteringar. 
 
Projektet har en projekterad kostnad på 1,7 miljoner kr. Trafikverket har 
skriftligen bekräftat ett bidrag på 598 000 kr samt Swedbank har, utgående från 
offert, givit lånelöfte till motsvarande villaränta för resterande del med en 
amorteringstid på 15 år. 
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Med en insats från ESS sida om 200 000 kronor kvarstår en lånedel om ca  
900 000 - 950 000 kronor. Projekt Allévägen innebär därvid en kostnadsökning 
för ESS på ca 100.000 kr per år. För att nå en balanserad budget bör 
andelsavgiften höjas med 300 kr from 2012. 
 
Ordet lämnades fritt och saken diskuterades. Under diskussionen begärde en 
medlem att frågan skulle bordläggas pga otillräcklig information angående 
projektets underlag. Vidare ställdes frågan om protokollet från det ordinarie 
årsmötet. Ordföranden informerade om problem med den nya hemsidan, men att 
årsmötesprotokollet skall anslås på föreningens anslagstavlor. 
 
Ordföranden ställde propositionsordningen: 
- att de som ansåg att projektet kunde beslutas vid sittande möte mot  
- att de som ansåg att frågan skulle bordläggas till ett senare möte 
Vid omröstning genom acklamation antogs förslaget att projektet kunde beslutas 
vid sittande möte 
 
Mötet beslutade att ha en sluten omröstning angående sakfrågan. 
Propositionsordningen var att de som stöder Projekt Allévägens finansiering, 
inklusive en beräknad avgiftshöjning om 300 kronor per andel röstar JA, att de 
som avstyrker Projekt Allévägen röstar NEJ 
 
Röstresultat: 
56 andelsröster JA 
26 andelsröster NEJ 
(Permanentboende har två andelar, fritidsboende en. 42 fastigheter röstade. 2 st 
förklarades ogiltiga pga obetalda andelsavgifter.) 
 
Ordföranden förklarade att mötet gett styrelsen mandat att fortsätta projekt 
Allévägen i enlighet med tidigare årsmötesbeslut, även om det innebär en 
beräknad kostnadsökning om ca 300 kr per andel from 2012. 
. 

 
§18:  Plats där stämmoprotokoll hålls tillgängligt 

Protokollet justeras 29 september klockan 19.00 på Alléplan och läggs ut på 
E.S.S. hemsida samt områdets anslagstavlor. 

 
§19 Mötets avslutande  

Mötesordförande Arne Skog förklarade det extra årsmötet i  
Ekerö Sommarstads Samfällighetsförening avslutat. 
 

Vid protokollet 
 
 
Mikael Palm 
 
Justeras 
 
 
Arne Skog  Hampus von Post          Per Erik Olsson 
Mötesordförande 


