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Söderskogen Tomtägarförening 
 
Verksamhetsberättelse 2019 
 
Ägare till fastighet inom Söderskogen blir automatiskt medlem i Söderskogen 
Tomtägarförening. Föreningen bildades år 1965 och är ansluten till Ramsmora byalag. 
Söderskogens fastighetsområde består av 56 fastigheter kring de sex vägarna Asplövsvägen, 
Bergeksvägen, Flåsjövägen, Furubacken, Grandungevägen och Söderbergs väg. 
 
Söderskogen tillhör Ramsmora byalag, tillsammans med tre andra tomtägarföreningar. 
Ramsmora byalag har det övergripande ansvaret för förvaltningen av vägar, skogar, bryggor 
och badplatser. 
 
Vi i Söderskogen ansvarar för den gemensamma marken kring vårt områdes fastigheter. Det 
innebär rent praktiskt att vi ska se till att hålla rent och snyggt omkring våra vägar, i Gläntan 
samt på och kring stranden mellan brygga 4 och 5. En annan viktig del är att vi arbetar för att 
skapa gemenskap och trevnad för alla oss som bor här. 
 
Styrelsen 
Hans Olov Hjalmarsson (t.o.m. årsmöte 2020) ordförande (tillika kassör) 
Ludmila Stefankova (t.o.m. årsmöte 2020) sekreterare 
Anders Sjödin (t.o.m. årsmöte 2021) 
Anders Thörn  (t.o.m. årsmöte 2021) 
Mehdi Katib  (t.o.m. årsmöte 2021) 
Åsa Vikdahl  (t.o.m. årsmöte 2021) suppleant  
 
Revisor 
Tuula Löfgren (t.o.m. årsmöte 2020) 
 
Representanter från Söderskogen i Ramsmora byalags styrelse 
Hans Olov Hjalmarsson (t.o.m. byalagets årsmöte 2021) 
Åsa Vikdahl  (t.o.m. byalagets årsmöte 2021) 
 
Styrelsemöten 
Styrelsen har haft fyra formella sammankomster under 2019, samt ett antal 
underhandskontakter via mejl, telefon och personliga möten. 
 
Arbetsdagar 
Våra arbetsdagar genomfördes 

 lördag 11 maj, då 21 fastigheter fanns representerade och 

 lördag 31 augusti, då 23 fastigheter fanns representerade. 
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Administration 
Ett nytt webbaserat bokförings- och faktureringssystem hos Fortnox införskaffades, 
konfigurerades och användes förtjänstfullt för 2019 års bokföring. 
 
Föreningen lever fortsatt med det fiktiva organisationsnummer som erhölls från Nordea en 
gång i tiden. Styrelsen har än så länge bedömt det som ett smidigare upplägg, jämfört med 
den administration som krävs för att ansöka om och förvalta ett verkligt 
organisationsnummer. 
 
Hemsidan 
Under 2019 uppdaterades hemsidan främst genom omdispositioner av innehållet, vilket 
förhoppningsvis gjorde innehållet ännu mer lättillgängligt. 
 
Kräftskiva 
Det blev ingen kräftskiva, eftersom det inte var tillräckligt många som var intresserade av att 
hjälpa till med arrangemanget. 
 
Midsommarfirande 
Det blev inget midsommarfirande, eftersom det inte var tillräckligt många som var 
intresserade av att hjälpa till med arrangemanget. 
 
Ekonomi 
Årsavgift för att vara med i Söderskogen var 700 kr. Föreningen har också för 
sjöbodsinnehavarnas räkning tagit ut en avgift till fonden för sjöbodsunderhåll om 100 kr. 
Totala bokförda årsavgifter för verksamhetsåret 2019 uppgick till 37 800 kr. För varje 
arbetsdag en fastighet haft deltagare i har 300 kr betalats tillbaka, vilket summerade till 
12 600 kr i återbetalningar.  
 
Det fanns 81 tkr på föreningens bankkonto vid årets slut. Föreningens egna kapital var 47 tkr 
i början av året och ökade till att vara 63 tkr vid årets slut. 
 
För ytterligare detaljer kring ekonomin hänvisas till föreningens resultat- och 
balansräkningar. 
 
Övrigt 
Stormen Alfrida ställde till det rejält, både på enskilda fastigheter och på gemensam mark. 
Föreningen lyckades ordna så att alla medlemmar på ett smidigt sätt kunde få bli av med det 
skogsavfall som stormen skapade. 
 
/ Styrelsen 


