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Protokoll Extrastämma Älvsala Vägförening 2021 
Extrastämma Älvsala Vägförening den 21 november kl 16.15 – 18.00, Skärgårdskyrkan,  
Skärgårdsvägen 252.  
 
Stämmor har genomförts samordnat för Älvsala Vägförening och Älvsala Nya Tomtägareförening. 
 

§ 1 Stämmans öppnande  
 
Älvsala Vägförenings ordförande Torbjörn Andersson hälsade välkommen och förklarade mötet 
öppnat.  
 

§ 2 Val av ordförande för stämman  
 

Stämman beslutade att  
välja Torbjörn Andersson som ordförande för mötet.  

§ 3 Val av sekreterare för stämman 
 

Stämman beslutade att  
välja Madeleine Lundbäck att föra protokoll under mötet.  

§ 4 Val till två justerare (tillika rösträknare)  
 

Stämman beslutade att  
välja Maria Lahne och Ann-Mari Johansson till justerare. 

§ 5 Fastställande av dagordning  
 

Stämman beslutade att  
fastställa dagordningen. 

§ 6 Fråga om stämman utlysts i behörig ordning 
 

Stämman beslutade att  
stämman utlysts i behörig ordning. 

§ 7 Upprättande av röstlängd 
 
Röstlängd har upprättats. Sammanlagt har 142 fastigheter röstat. 77 fastigheter har varit närvarade vid 
mötet, 14 fastigheter har röstat genom fullmakter, 51 fastigheter har röstat genom poströstning.  
 
Sammanställning av röster och utfall av poströster, se bilaga 1. 
 
§ 8 Information om VA-utbyggnad från Värmdö kommun 
 
Monica Ekwall från ÄNT:s styrelse inledde och presenterade motiv till styrelsens förslag att 
föreningen ska verka för att genomföra VA-utbyggnaden innan detaljplanerna vunnit laga kraft.  
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Från Värmdö kommun medverkade Therese Antin och Niclas Fjellner Eriksson, VA- och 
renhållningsavdelningen samt Elisabet Nyberg, VA-utbyggnad och dagvatten. De informerade om 
utbyggnaden och svarade på en mängd frågor från medlemmarna.  
 
Det går bra att framöver ta kontakt med kommunens tjänstemän vid ytterligare frågor inför VA-
utbyggnaden: 

Therese.antin@varmdo.se 

Niclas.fjellner@varmdo.se 

Elisabet.nyberg@varmdo.se 

Telefon växel; 08-570 470 00 
 

§ 9 Förslag från styrelsen angående genomförande av VA-utbyggnad innan detaljplanerna 
vunnit laga kraft.  
 
Röstning genomfördes med handuppräckning av de 77 röstberättigade närvarande medlemmarna samt 
med 14 fullmakter. En mycket tydlig majoritet röstade för styrelsens förslag. Ingen votering begärdes.  
 
Röstfördelningen av de 51 poströsterna utföll med 44 röster för styrelsens förslag och 7 röster emot 
styrelsens förslag. 
 

Stämman beslutade att  
godkänna styrelsens förslag att godkänna att Värmdö kommun genomför utbyggnad av 
kommunalt vatten och avlopp innan de nya detaljplanerna vunnit laga kraft samt att stämman  
ger styrelsen mandat att teckna de avtal med Värmdö kommun som den föreslagna  
utbyggnaden förutsätter. 

§ 10 Tid och plats för protokolljustering  
 

Stämman beslutade att  
tid och plats för justering av protokoll överlåts åt mötesordförande, sekreterare och justerare. 

§ 11 Stämman avslutas 

Föreningens ordförande Torbjörn Andersson tackade alla närvarande och förklarade mötet avslutat. 
 

 

Vid protokollet (Madeleine Lundbäck) 
 

Ordförande (Torbjörn Andersson) 

 

 

 

 

 

Justerare (Maria Lahne) Justerare (Ann-Mari Johansson) 
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Bilaga 1. Resultat Älvsala Vägförening, antal poströster 

för beslutspunkterna på extra föreningsstämma i Älvsala Nya Tomtägareförening 21 november 2021  
(alla punkter i dagordningen är inte beslutspunkter, därav finns inte alla punkter med nedan) 
 
Totalt antal röstande 51. 
 
 
 
 

Beslutspunkt   
ÄVF 

JA  NEJ  BLANK 

2. Val av ordförande vid stämman - förslag Torbjörn Andersson 48 0 3 

3. Val av sekreterare - förslag Madeleine Lundbäck  48 0 3 

4. Val av två justerare 47 0 4 

5. Fastställande av dagordning   48 0 3 

6. Fråga om stämman utlysts i behörig ordning  48 0 3 

9. Förslag från styrelsen angående genomförande av VA- utbyggnad innan 
detaljplanerna vunnit laga kraft. 

44 7 0 

 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                


