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Till medlemmarna i Östra Älvsala Tomtägareförening   2021-09-26 

Undertecknade motionärer har lämnat in samma 2 motioner till årsmötet 2020 och 2021 samt vid 

båda tillfällena dragit tillbaka motionerna.  

Motionerna handlar om att ombilda Östra Älvsala Tomtägareförening till samfällighetsförening och 

att anlita Skogsstyrelsen för upprättande av en grönområdesplan för vårt område. 

Vi har nu även detta år beslutat att flytta motionerna till behandling på nästkommande årsmöte, i 

detta fall till 2022. 

Anledningen är att vi vill att motionerna ska kunna behandlas på ett bra sätt och ge medlemmarna 

möjlighet att diskutera och ställa frågor i en lämplig miljö/lokal. Frågan om ombildning är viktig och 

måste ges dessa förutsättningar för att föreningens medlemmar ska kunna fatta ett underbyggt och 

genomtänkt beslut. 

Ett årsmöte på midsommarängen i mitten på oktober ger inte frågan dessa förutsättningar. 

Mot denna bakgrund har vi enats med styrelsen att våra motioner nu skickas ut som information 

inför beslut på nästa årsmöte 2022 och räknar med att årsmötet då kan avhållas i en lämplig lokal. 

Vi vill här ge kompletterande informationen om hur föreningsformen ser ut för våra grannföreningar: 

Bullandö inkl. Seglarbyn - Är en samfällighetsförening sedan 1978 

Älvsala Nya - Vägsamfällighet – vägar och allmän plats inom Älvsala G:a 2 

Fagerdala - Samfällighetsförening 

Björkvik - Är i progress. På extrastämma i september uttalade en stor majoritet önskan att gå 

vidare och en arbetsgrupp bildades med avsikt att förbereda för ombildning 2022. 

Västra Älvsala - Långt framskridna planer, planerar att ombilda till samfällighet inför att 

detaljplan upprättas 

Bullandövägens samfällighetsförening - Samfällighet sedan bygget av vägen. 

 

Ombildning till Östra Älvsala Samfällighetsförening innebär kortfattat: 

 Samtliga fastigheter blir andelsägare i gemensamhetsanläggningar väg, mark, skog och vatten 

 Tydlig kraftfull föreningsform 

Se motionerna: 

Ombilda Östra Älvsala Tomtägareförening till samfällighetsförening inkl. Bilaga till motion ÖÄ – 

samfällighet 

Anlita Skogsstyrelsen för att få en skötselplan för gemensamma grönområden inom Östra Älvsala 

 

Bo Lennfjord och Mats Lindelöf 

 


