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Framtiden för SSV?
Bakgrund

SSV bildades 2014 med tanken att alla runt Strandsjön och Stennässjön skulle samverka för en god
utveckling för de två sjöarna. Stennässjön har två markägare, Skyttstennäs tomtägareförening och
ägaren till Sågstennäs. Den senare var inte intresserad av att gå in som medlem i föreningen. I
Strandsjön finns fem markägare, Skyttstennäs tomtägareförening, Balsbo, Friberga, Strand och
Sunnansjö. Vid start var samtliga markägare medlemmar i SSV, och i den första styrelse fanns boende
från tre av markägarområdena.

Utvecklingen fram till 2020

Av olika skäl avgick styrelseledamöterna utanför Skyttstennäs tomtägareförening efter några år.
Relativt få har deltagit vid föreningens årsmöten, och under den senaste åren har kvarvarande
styrelseledamöter visat ett lågt intresse för föreningens verksamhet.
Under de tre senaste åren har SSV genomfört provtagning på sjövattnets kvalité och föreningen har
organiserat upptagning av klippta växter runt bryggorna i Stennässjön. Vidare har föreningen, i
samarbete med Skyttstennäs tomtägareförening, ställt båtar med klipputrustning till medlemmarnas
förfogande.
Den låga aktiviteten i styrelsen kan illustreras av att endast ett styrelsemöte per år hölls under
perioden 2017 – 2019. Under 2020 hölls ett styrelsemöte inför sommaren via e-post, men
majoriteten i styrelsen besvarade inte e-brevet med föreslagen och kommenterad dagordning. Några
synpunkter från medlemmarna har inte inkommit under de tre senaste åren.

Föreningens ekonomi fram till 2020

Föreningens intäkter har bestått av medlemsavgifter, 100 kr/år och person, samt att medlemmar i
tomtägareföreningens styrelse avstått från arvoden till förmån för SSV. Vid föreningens bildande fick
SSV ett bidrag för administration på 5 tkr från Skyttstennäs tomtägareförening. Följande tabell visar
föreningens intäkter under åren från 2014/15:
TKR
2014/15 2016 2017 2018 2019 2020 Summa
Medlemsavgifter
13
15
16
9
6
8
67 tkr
Från tomtägareföreningen
6
11
8
9
2
2
38 tkr
SSV har lämnat två bidrag till Skyttstennäs tomtägareförening. 25 tkr för inköp av ett klippaggregat
till den nya klippbåten och 10 tkr för inköp av en utrustning för sugmuddring. Dessa 35 tkr
understiger de belopp föreningen fått från tomtägareföreningen (= 38 tkr).
Föreningens övriga kostnader har under åren bestått av:
Porto och tryckkostnader
Prov på vattenkvalité
Olycksfallsförsäkring
Bankkostnader och webbplatskostnader
Bensin och övrigt
Summa

2,5 tkr/år
3,5 tkr/år
2,5 tkr/år
2,0 tkr/år
1,5 tkr/år
12,0 tkr/år

Sammanlagt sedan föreningen bildades uppgår medlemsavgifterna till 67 tkr och de löpande övriga
kostnaderna enligt ovan till 12,0 tkr/år x 6 år = 72 tkr. Vid utgången av 2020 förväntas SSV:s
plusgirokonto uppvisa ett saldo på några tusentals kronor, ett belopp som behövs under
avvecklingstiden.

SSV under 2021
Mot bakgrund av den låga aktivitet som styrelsemedlemmar och övriga medlemma visat är mitt
förslag att vi upplöser SSV under 2021. Det är svårt att motivera den administrativa apparat med
verksamhetsberättelser, redovisning och bokslut, utskick och påminnelser om medlemsavgift samt
en webbplats som krävs för en aktiv förening. Och viktigast av allt, relativt få medlemmar har något
utbyte av sitt medlemskap i föreningen.
Jag hoppas och tror att arbetet med våra sjöar ska fortsätta under kommande år. Men jag ser inte
SSV som ett hjälpmedel i det arbetet, utan mest som en onödig börda.
Enligt stadgarna kan föreningen uppläsas om 75% av de närvarande så beslutar vid två
medlemsmöten, varav det ena ska vara ett ordinarie årsmöte. Förslaget om upplösning av SSV läggs
fram vid ordinarie årsmöte under våren 2021 och bekräftas vid ett medlemsmöte som enligt
stadgarna ska hållas tre månader efter årsmötet, dvs under juni 2021.

Vad kan komma efter att SSV upplöst
En möjlighet är att det bildas informella grupper av boenden runt delar av Strandsjön. Dessa grupper
kan exempelvis samordna inköp av klippning av entreprenörer runt gemensamma delar av sjön.
Boende runt Strandsjön ska erbjudas att mot en mindre avgift utnyttja Skyttstennäs
tomtägareförenings utrustning för klippning och muddring av sjön.
Ansvaret för Stennässjön övertas av Skyttstennäs tomtägareförening. Ägarna till fastigheten
Sågstennäs som äger utloppdelen av sjön samt har lagfaren rätt att sköta dammluckan vid sjöns
utlopp har förklarat att hen inte vill ändra på något av rådande förhållanden. Tomtägareföreningen
kan inte annat än att fokusera på skötseln av sin andel av sjön.

