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Verksamhetsberättelse Ramsmora Byalag 

Verksamhetsåret 2015-01-01–2015-12-31 

Styrelsen 

Styrelsen har bestått av: 

Ordförande Helena Koos 

Kassör Monica Lindén 

Sekreterare Leif Kroon 

Vice ordförande Joakim Lilliesköld 

Ledamot/vice vägmästare Mats Berg 

Ledamot/it-ansvarig Thomas Koos (tillträdde 10 okt, ersatte Leif Stålklinga) 

Ledamot Owe Fredriksson 

Carl Österberg, suppleant 

 

Till styrelsemötena har vägmästare Bo Lindberg och hamnkapten Kenneth Rising 

(tillträdde 1 juli efter Fredrik Jalakas) varit ajournerade. 

 

Styrelsen har sammanträtt tio gånger under året. 

 

Valberedningen har bestått av styrelsen. 

 

Revisorer  

Ordinarie Anders Sjödin Söderskogen 

Ordinarie Anita Bergman Robo  

Ersättare Aime Koolmeister Hovnoret     

Firmatecknare 

Ordföranden och kassören har utsetts att vara firmatecknare var för sig. 

Årsmöte 

Föreningens årsmöte hölls lördagen den 25 april 2015 i Stavsnäs Bygdegård.                  

Antal närvarande röstberättigade medlemmar var 31 samt 1 fullmakt.   

http://www.ramsmorabyalag.se/


Medlemmar 

Föreningen har haft 146 betalande medlemmar under året. 

Vägar 

Under 2015 utfördes följande underhåll och upprustning: 

• Asplövsvägen Normalt underhåll,  

• Bergeksvägen Normalt underhåll,  

Brännskeppsbacken  Normalt underhåll, stolpflytt inför  

   sidoflyttning av kurvan innan backen;  

• Flåsjövägen Normalt underhåll,  

• Furubacken Normalt underhåll. 

• Färjestigen Normalt underhåll. 

• Grandungevägen Normalt underhåll, förstärkning av ytlager. 

• Kantarellstigen Normalt underhåll, förstärkning av ytlager. 

• Kvarnholmsvägen Normalt underhåll, 

• Ramsmorabacken Normalt underhåll  

• Robovägen  Normalt underhåll, 

• Simon Ängs väg Normalt underhåll, förstärkning av ytlager.  

• Söderbergs väg Normalt underhåll, förstärkning av ytlager,  

   lagat hål, vändplan på rätt plats. 

 

Nya sandningssandlådor införskaffade för utplacering våren 2016 (8st) 

Gång och cykelbana från Statoil till Stavsnäs By påbörjades under 2013 och 

färdigställdes totalt inkl. belysningsjustering februari 2015. 

 

Ramsmora Byalag är nu medlem i föreningen Riksförbundet Enskilda Vägar och 

kontakt har etablerats med en konsult som kontrakterats för att förslå 

åtgärder för hur Söderbergsväg kan förbättras. 

Skog 

På uppdrag av Ramsmora Byalag tog Skogsstyrelsen år 2013 fram ett förslag på 

avverkning inom Ramsmora byalag. Styrelsen har diskuterat förslagen under året 

och har beslutat att ta in offerter under början av 2016 för genomförande av 

dessa. 

Brunnar 

Nya vattenprover kommer att tas 2015. 



Bryggor 

Under 2015 har utöver normalt underhåll av bryggorna vissa 

förstärkningsarbeten utförts på Brygga 1. I oktober påbörjades rivningen av den 

östra delen av Brygga 4. Nu är 5 nya fundament med pålar på plats och montering 

av det nya brygglocket beräknas vara klart i mitten av april. 

It/fiber 

Under året utsågs Thomas Koos som ny webmaster och hemsidan har fått sig en 

uppfräschning. Inloggningsuppgifter till medlemssidorna fås av din lokala 

ordförande. Vi blev också erbjudna av Telia att teckna avtal om fiber. Dessvärre 

drog Telia tillbaka erbjudandet innan kampanjtiden gick ut med hänvisning till 

för låg anslutning. Frågan om det är möjligt och önskvärt att dra fiber till våra 

fastigheter kvarstår således. 

Mark 

Föreningens grönområden upptar ca: 346 000 kvm.   

Ekonomi  

För detaljerad redovisning, se föreningens resultat- och balansräkning. 

Intäkter: Summa intäkter totalt under året: 312 265 kr   

Utgifter: Summa utgifter totalt under året: 421 408 kr   

Resultat: Året visar ett underskott:  109 144 kr   

Kapital: Kapitalbehållningen vid årets slut uppgick till 800 432 kr 

Avgifter 

Sista dagen för att betala medlemsavgift är den 26 april 2016. 

Medlemsavgiften har under året varit 2000 kr för fast boende och 1500 kr för 

sommarboende.  

Medlemmar båtplats:  

0-2,50 m 400 kr 

2,51-3,00 m 500 kr 

3,01–3,50 m 600 kr 

3, 51–4,00 m 700 kr 

Strandplats 300 kr 

Svajplats 300 kr skall alltid åtföljas av en andra båtplats  

För ej medlem båtplats:  

0-2,50 m 1200 kr 

2,51-3,00 m 1500 kr 

3,01–3,50 m 1800 kr 

3.51–4,00 m 2100 kr  



Svajplats 900 kr 

Strandplats 900 kr 

 

Stavsnäs 2016-04-23 

 

 

Helena Koos Monica Lindén Leif Kroon 

Ordförande Kassör  Sekreterare 


