
 
 

Verksamhetsberättelse STÄF (Sommarbo 

tomtägarförening) året 2017 
 
Årsmöte 2016 genomfördes 2017-04-05, 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 tre st protokollförda möten, flera spontanmöten 
med delar av styrelsen och ett flitigt informationsutbyte över meil.  
 
Budskapet att dela upp vägföreningen i en Tegelödel och en Sommarbodel och 
eventuella konsekvenser för STÄF har givit en flitig diskussion i styrelsen, vår 
motion till STVF-stämman blev överkörd av en Tegelösammansvärjning som 
förespråkade en brysk splittring av vägföreningen. Ännu har inga direkta 
åtgärder genomförts. Vi kan som en konsekvens av en ren odling av 
ansvarsområdet (geografiskt), se en ihop slagning av tomtägare och 
vägförening inom Sommarbo. 
 
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  festkommiten och våra medlemmar 
deltog med stort nöje. 
- Ett stort tack till festkommiten och tack för gåvor som användes till priser och 
vinster.  
 
Bastuföreningen har jobbat vidare med sitt arbete att ändra väntkurens 
användningsområde bygglov är sökt och ett arrendeavtal framtaget med STÄF 
  
I september kom det till vår kännedom att kommunen givit bygglov för en 
sopstation på Tegelöns kajanläggning. Vi sände in en protest skrivelse 
angående brister i kommunens hantering och motsade oss den olämpliga 
placeringen risk för nedskräpning, hanteringsproblem mm. Kommun och 
domstol avslog våra protester. 
 
12 nov genomfördes slyröjning i diken runt hela området med focus på 
Linneavägen och runt ”parken”. Dagen avslutades med korv i 
midsommarstugan. Styrelsen tackar för gott utfört arbete 
 



Vi har även tidigare under året haft städinsatser med hjälp av skolelever från 
Backeboskolan 
 
Under hösten fick vi även strandskyddsdispans för 1:193 där vi nu kan 
fortsätta med skogsvård och framtagning av stranden. 
 
Trotts en regnigare period än vanligt har vi vår fasta vädjan: 
 
-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 till vatten. 
 
 
Vi ber alla flytta in Växthus och skjul mm som befinner sig utanför den egna 
tomten, detta inför den kommande detaljplanen 
 
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 ser ytterst gärna att nya styrelsemedlemmar anmäler intresse. 
 
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 
 


