
 
 

Verksamhetsberättelse STÄF (Sommarbo 

tomtägarförening) året 2016 
 
Årsmöte 2015 genomfördes 2015-03-14 , I Backeboskolan . Sittande ordförande 
valdes om, Lars-Olof Lanebo. 
Övriga styrelsemedlemmar är 
Hans Persson 
Torbjörn Segolsson  
Monica Callenholt (Kassör) 
Göran Larsson (sekreterare) 
 
Styrelsen har under året haft fyra st protokollförda möten, markbesiktning, 
några spontanmöten och ett informationsutbyte över meil. 
 
Hemsidan är i funktion men vi saknar en inom området boende Webbansvarig 
Det är mycket angeläget att vi får en engagerad och lättillgänglig medlem 
tillsatt för detta uppdrag. Denna fråga upprepas varje år  
 
Midsommar firandet genomfördes med ett stortantal närvarande. Den 
traditionsenliga midsommarstången fejade och restes på förmiddagen Dans , 
lekar, korvgrillning och tombola leddes av en ny festkommiten och våra 
medlemmar deltog med stort nöje. Ett stort tack till festkommiten och tack för 
gåvor som användes till priser och vinster. Champagnetombolan genomförd 
sedan många år av Rickard O är speciellt uppskattad. Pol Richard för de vuxna 
och mousserande jordgubbar för de yngre 
 
Ytterligare anmälningar till miljöenheten i kommunen renderade till insatser 
från styrelsen. Medlemmar kan gärna rapportera direkt till styrelsen utan att 
belasta kommunen, det är ändå vi som får åtgärda och vår gemensamma kassa 
får betala. Denna gång hade någon slängt/eldat sopor gamla datordelar mm 
strax söder om Kärret. Detta är ett extra känsligt område emedan dessa 
föroreningar letar sig ned i vårat grundvatten.  
 
-Våra borrade brunnar delar alla på samma vattenresurs Föroreningar 
och tillgång är gemensamma fram till kommunalt VS. Vi vädjar om restriktivitet 
med vattnet från brunnar. Fler boende i området har dålig tillgång . 
 
Den tidigare grävda brunnen i ”kärret” har fyllts med sten för att hindra att 
någon går ner sig. Detta är alltså en gammalsynd då någon/några boende i 
området tyckt sig ha rätt att gräva på den ”allmänna” platsmarken för att få 
vatten 
Vi vädjar till alla flytta in Växthus och skjul mm som befinner sig utanför den 
egna tomten 
 
 



Gallring/skogsvård har fortsatt. I år har vi gallrat större träd inom fastigheten 
1:28 (Industritomten) på Linneavägen samt längst med Dahliavägen på 1:193 
(bla pumptomten). Vi anlitade professionell fällhjälp och städdagen den 19 nov 
användes till uppkapning och ris omhändertagande. Vi tackar för korv läsk och 
engagemang från medlemmar 
 
De synpunkter vi sänt in till kommunen angående ägandet av vattnet bla utan 
för 1:193 Besvaras med att om utredning önskas så får vi stå för samtliga 
kostnader Den nya detaljplanen medför inga tillrättalägganden av ägande. 
 
En oenig vägstyrelse önskade att inte skriva på ett samarbetsavtal om VS med 
kommunen, vilket skulle försena en detaljplan. Ett stort antal VF- medlemmar 
från Sommarbo krävde ett extramöte, detta möte röstade för en påskrift. 
 
Den nya detaljplanen antogs av kommunalfullmäktige den 20 juni 2016 
 
Den nya detaljplanen för område C överklagades av ett antal boende 
företrädesvis sådana med stora hus. De som bor trångt får trixa sig fram och 
vänta på drömmen om om- och tillbyggnad, Överklagandet handlägges av Mark 
och miljö domstolen. 
 
Vi hälsar nya grannar välkomna att ta del av områdets gemensamma värden 
och samtidigt tacka dem som lämnat för gott kamratskap. 
Det finns mycket att utveckla inom området och det kräver ett stort 
engagemang bla inom styrelsearbete. Vi har en skyldighet att ha en fungerande 
tomtförening. Det finns i våra grundstadgar, för bevarande av ägande rätten till 
vår gemensamhetsmark. 
 
Vi föreslår oförändrad utdebitering 
 
 
Bifogat finner Ni kassörens reviderade resultat och balansräkning. 
 
 
 
Föreningen ber alla medlemmar att upplysa om e –post adress för att 
underlätta kommunikation. Skriv till på inbetalningskortet. 
 
 Tack. 
 
 
 
Lars-Olof Lanebo 
Ordförande STÄF 
 


