
Kallelse till årsstämmor i VSBSF, VNSF och WFFF 2020 
 

Hej alla medlemmar på Wettersö och på grannöarna. 
 
Efter en tråkig vinter med mer barmark än snö säger meteorologerna att våren har 
kommit. Det påståendet tvivlar man på ibland när ishavsvindar drar ner över vår 
härliga skärgård och regn blandas med hagelskurar och snö. Vi får hoppas på att 
sommaren blir desto bättre. 
 
Den 5 juli är det dags för de tre föreningarnas traditionella årsstämmor på vår fina 
dansbana. Vi startar kl 10.00 och försöker klara av alla tre stämmorna i följd lagom till 
lunch. Covid-19-pandemien gör att vi känner oss tvingade att göra en viss ändring i 
hur vi kommer att gå tillväga. För att vi ska kunna hålla avstånd till varandra på sätt 
som Folkhälsomyndigheten önskar kommer vi inte att vara inne i Dansbanan utan 
stämmorna kommer att äga rum utomhus oavsett väderlek. Det gäller således att klä 
sig rätt. För att hantera smittorisker på bästa sätt ber vi att varje fastighet endast 
representeras av en person och att alla deltagare använder sitt goda omdöme vid 
bedömning av sin hälsa, så att ingen riskerar att smittas.  
 
Nedan följer först Sommaragendan, vilken innehåller flera intressanta aktiviteter. 
Bland dessa förtjänar att nämnas att "vårt" fartyg Blidösund återkommer den 18 juli 
för några timmars förtöjning vid Södra Bryggan. Det ger oss chansen att boka bord 
ombord för att äta en riktig skärgårdsmiddag. För två år sedan ordnades 
helikopterturer över Wettersö, vilket var mycket uppskattat. Samma möjlighet 
kommer att erbjudas även nu i sommar, närmare bestämt den 19 juli. 
 
Sedan följer information om föreningarnas verksamheter och deras ekonomier i 
tillägg till den mer formella kallelsen till årsstämmor i föreningarna. Mer info finns på 
Wetterso.se och på vår sida på Facebook.  

Vattentillgången och vattenkvalitén i de egna brunnarna 
 

För att det inte ska uppstå problem med vattentillgången i sommar behöver du med 
egen brunn vara varsam med vattenförbrukningen säger Österåkers kommun. Ofta 
delar brunnar på samma vattenmagasin. Därför kan ditt vattenuttag också påverka 
grannens tillgång till vatten. 
 
Tänk då på att 
 

• Inte använda brunnsvatten för bevattning 

• Inte fylla pool eller badtunna med brunnsvatten 

• Vara generellt sparsam, undvik till exempel att tvätta och diska mer än 
nödvändigt 

 
Österåkers kommun erbjuder möjlighet att få vattenkvalitén testad. Provflaskor 
hämtas i Kommunhuset samt lämnas tillbaka dit eller till provföretaget ALS 
Scandinavia AB i Danderyd. Svar på proverna får man sedan via e-post vanligen en 
dryg vecka efter att provflaskorna har lämnats in. 



Är du trött på att släpa ut all mat? 
 

Sedan sommaren 2017 har det varit möjligt att få mat m.m. levererat till närmaste 
brygga alla dagar i veckan. Det är MatHem som står för servicen. Även nu i sommar 
kommer MatHem att kunna skona våra ryggar genom att leverera mat ut till Wettersö. 
Gå in på www.mathem.se  och fyll i vad du önskar få levererat ut till Wettersö. Klicka 
på Skärgårdsleverans och ange koordinaterna för den brygga du vill få maten 
levererad till. Du blir förvarnad via SMS om när MatHems båt väntas komma till 
angiven brygga. Leveranserna börjar den 15 juni. 
 
Ju fler vi är som utnyttjar denna tjänst, desto större är möjligheten att MatHem 
återkommer även nästa år. Varje år har antalet hushåll som beställt mat till egna 
bryggan från MatHem ökat stadigt. Ju fler vi blir som beställer mat på detta sätt desto 
större är chansen att vi får fortsätta ha denna utmärkta tjänst till ön framöver.  
 
Varmt välkomna till livet på Wettersö 2020 och till årets stämmor! 
 
Styrelserna i VSBSF, VNSF och WFFF 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Kallelse till årsstämma för Vättersö Södra Bryggans Samfällighetsförening 
(VSBSF) utanför Dansbanan söndag 5 juli 2020, kl 10.00 
 

Bilagt till denna kallelse finns också verksamhetsberättelse med bokslut för 2019, 
handlingsplan, förslag till budget samt utdebitering 2020. 
      
Förslag till dagordning 
1. Stämman öppnas. 
2. Dagordningen godkänns. 
3. Val av ordförande vid stämman. 
4. Val av sekreterare vid stämman. 
5. Val av två justeringsmän tillika rösträknare. 
6. Frågan om stämman blivit behörigt utlyst. 
7. Fastställande av röstlängd. 
8. Styrelsens verksamhetsberättelse med bokslut. 
9. Revisorernas berättelse 
10. Ansvarsfrihet för styrelsen 
11. Ersättning till styrelse och revisorer: Förslag: ersättning för verifierade utgifter. 
12. Val av ordförande i styrelsen 
Förslag:  Nils von Koch (1:205), (ordförande, omval, 1 år) 
13. Val av styrelseledamöter och styrelsesuppleanter 
Förslag:   

Per Karlson (1:72), ledamot, valdes 2019 på två år till 2021 - 
kvarstår  
Kristoffer Strandqvist (1:161), ledamot, valdes 2019 på två år till 
2021 - kvarstår 
Eva Runestam (1:136), ledamot, valdes 2019 på två år till 2021          
- kvarstår; 
Fredrik Feldreich (1:115), ledamot, nyval 2 år; samt 

  Arne Leeb (1:195) suppleant (omval, 1 år) 
 

14. Val av revisorer och revisorssuppleanter.     
Förslag, omval av Ulrich Ahlqvist (1:6), ordinarie revisor 
  Eva Fahlin (1:120), ordinarie revisor 
  Kaj Broberg (1:24), revisorssupleant.  
  Greta Danielsson (1:121), revisorssuppleant  
  
 
15. Val av valberedning. Förslag: styrelsen samt två personer utsedda av stämman 
16. Handlingsplan för 2020 
17. Styrelsens förslag till budget 2020 (inkomst- och utgiftsstat) 
18. Övriga frågor 
19. Stämman avslutas.                                                     
 
 
 



 

Verksamhetsberättelse för Vättersö Södra Bryggans samfällighetsförening för 2019 
 

Styrelsearbetet har ägnats åt frågor om: 
-  normal förvaltning av våra egna medel, i bryggfonden och på plusgiro i Nordea;  
-  påminnelser om för sent betalda avgifter; 
-  upphandling av entreprenör för röjning efter de skador som Alfrida åstadkom; 
-  samordning med entreprenör för röjning efter Alfrida; 
-  underhåll av Södra Bryggan och den röda kuren; samt 
- relationerna till Blidösundsbolaget och Waxholmsbolaget, bl a via Skärgårdens Trafikant-            
förening, beträffande den reguljära båttrafiken till Vättersö. 
 
Styrelsen har under året haft fem protokollförda sammanträden. Därutöver har arbetsmöten 
hållits, i samband med utskick och ekonomihantering.  
Ledamöter och suppleanter i styrelsen har varit de som nämns nedan.  
 
Stockholm maj 2020 

Nils von Koch 
(ordförande) 

 
Kristoffer Strandqvist     Per Karlson     Eva Runestam  Arne Leeb 

(sekreterare)  (kassör)  (ledamot)       (suppleant)      

 
Resultat och balansräkningar för 2019 VSBSF    
Rörelsens intäkter och kostnader  Tillgångar    Tkr  

Omsättning Tkr  Anläggningstillgångar   
 Medlemsintäkter 104,4   Bryggan  1 910,40 

 Övrigt 7,2   Ack avskrivning -469,3 

 Summa 111,6     
Verksamhetskostnader  Omsättningstillgångar   

 Lokalhyra -5   Medlemmar fordringar 10,7 

 

Underhåll bryggor 
Sophämtning 

-59,5 
-4,3   

Postgiro 
 

147,8 

 Utskick -3,6         

 Övriga kostnader 25,5  Summa tillgångar  1 599,6 

 Föreningsavgifter -1,4      
 Bankkostnader -1,1  Eget kapital och skulder  
 Advokatkostnader -17,5  Eget kapital                       -151 

 Summa -6,3   Bryggfond                    -1 580 

Avskrivningar    Redovisat resultat                     -44,5 

     Alfrida                       -102 

 
Bryggan -38,2 

 

 
Skulder Övriga                            -15,1 

Resultat för 2019 -44,5  Summa eget kapital och skulder -1 744,10 

 

 



Styrelsens handlingsplan för 2020 (pkt 16) 

1. Ägarfrågor 
VSBSFs roll som ägare av vår samfällda mark aktualiserar många olika frågor. 
Bland dessa kan nämnas: 
Bryggan vid Strömsundet är inte i bästa skick efter vintern. Styrelsen har begärt in 
offert för att få bryggan användbar igen. 
Renovering av Röda Kuren vid Södra Bryggan påbörjades under 2019. I år 
fortsätter detta arbete med målning av väggarna med Falu Rödfärg samt 
vitmålning av foder vid fönster och dörrar. 

2. Arbete för förbättrad reguljär båttrafik till och från Vättersö 
Såsom framgått av verksamhetsberättelser för 2005-2018 måste detta arbete 
bedrivas mycket långsiktigt och med stort tålamod, och riktas till kommunala, 
regionala, politiska och andra instanser. Opinionsbildningen måste fortsätta. Eva 
Runestam har uppgiften i styrelsen att speciell bevaka detta. I år har ännu inga 
tryckta tidtabeller funnits tillgängliga. Alla resande är hänvisade till nätet för att få 
information. Vettersö har dock redan nu i maj en daglig tur i varje riktning. 
 

Styrelsen föreslår att stämman antar handlingsplanen. 

Förslag till budget 2020 (inkomst- och utgiftsstat)  
 

Budgeten är uppdelad i en investeringsbudget och en driftsbudget. 
 
Investeringsbudget 2020 
 
Styrelsen föreslår inga nyinvesteringar för 2020 
 
Förslag till Driftsbudget för 2020 

Inkomster:  
Utdebitering (174 fast. x 900kr)                                     156 600 
Summa inkomster                                                                           156 600 
 
Utgifter: 
Utskick                                                                                                                           3 500 
Föreningsavgifter (REV, Skärg.Traf.Fören)                                                               1 500 
Sophämtning.                                             4 500 
Hyra Dansbanan till WFFF          5 000 
Bankkostnader                                                     1 200 
Underhåll         70 000 
Fördelningskostnad Alfrida        25 500 
Avskrivning (2% x 1,8 milj)                                                          38 200 
Summa kostnader                  149 400  
Överskott              +  7 200       
 
Detta är en preliminär budget då vi under stundom för en diskussion med Naturskog  
om fakturering av fas 2 Alfrida. Uppdatering sker på årsstämman 

Styrelsen föreslår; att stämman antar budgeten för 2020  
 



Kallelse till årsstämma för Vättersö Nya Samfällighetsförening (VNSF), Vättersö, 
på Dansbanan, söndag 5 juli 2020, senast kl 11.00 direkt efter VSBSFs stämma 
 

Bilagt till denna kallelse finns också verksamhetsberättelse med bokslut för 2019, 
handlingsplan, förslag till budget samt utdebitering 2020. 
 
Förslag till dagordning vid årsstämman, 
1. Stämman öppnas 
2. Godkännande av dagordningen, inkl. anmälan av övriga frågor 
3. Val av ordförande för stämman 
4. Val av sekreterare för stämman 
5. Val av justeringsmän tillika rösträknare 
6. Frågan om stämman har blivit behörigt utlyst 
7. Fastställande av röstlängden, dvs. debiteringslängden 
8. Styrelsens förvaltningsberättelse för 2019 
9. Revisorernas berättelse 
10. Ansvarsfrihet för styrelsen 
11. Ersättning till styrelse och revisorer 
12. Motioner från medlemmar (bilagt denna kallelse)  
13. Framställningar från styrelsen, inklusive handlingsplan samt förslag till inkomst- 
och utgiftsstat och debiteringslängd för 2020 
14. Val av styrelse 
Val av ordförande 
Förslag:  Arne Leeb (1:195), (ordf, omval, 1 år) 
Val av styrelseledamöter och styrelsesuppleanter 
Förslag:  Christer Ericson (1:200) Adjungerad Sekr (nyval 2 år) 
  Fredrik Feldreich (1:115), (omval 2 år) 
   Bo Söderström (1:104) kassör ledamot till 2021 

 
15. Val av revisorer och revisorssuppleanter.     
Förslag, omval av Ulrich Ahlqvist (1:6), ordinarie revisor 
  Eva Fahlin (1:120), ordinarie revisor 
  Greta Danielsson (1:121), revisorssuppleant  
 
 
16. Val av valberedning 
17. Övriga frågor 
18. Stämman avslutas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Bokslut 2019 VNSF    
VNSF   VNSF    
       
Rörelsens intäkter och kostnader Tillgångar    Tkr  

Omsättning Tkr Anläggningstillgångar  125,6 

 Medlemsintäkter 63,9 Omsättningstillgångar   
 Övrigt 0  Medlemmar fordringar 22,1 

 Summa 63,9  Bank, plusgiro 68,4 

Verksamhetskostnader  Kassa  0,1 

 Skogsvård -15,3  
 

 
 

 Internet -1,3 Summa tillgångar  216,20 

 Utskick -10,8 Eget kapital och skulder  
 

 Försäkringar -1,2 Eget kapital   
  

 Bankkostnader -2,2  Eget kapital  -123,3 

 Hyra dansbana -5  Redovisat resultat -67,1 

 Avskrivningar -14     
   Skulder    
 Summa -49,8  Leverantörer  -25,8 

 
  

 
 

 
 

Resultat för 2019 14,1 Summa eget kapital och skulder -216,20 

 

Verksamhetsberättelse för Vättersö Nya Samfällighetsförening (VNSF) för 2019 

 
Ett nytt räcke på berget på stigen ovanför Ramsdal har uppförts och trappan vid Strömsundet 
har bytts ut mot en helt ny. 
 
Styrelsearbetet har ägnats åt frågor som: 
 
-  Skogs- och vägförvaltning i form av hanteringen av Alfrida stormen tillsammans med 
VSBSF 
 
-  Normal förvaltning av våra egna medel samt påminnelser om för sent betalda avgifter; 
 
Styrelsen har under året haft två protokollförda sammanträden. Därutöver har arbetsmöten 
hållits, i samband med utskick och ekonomihantering. Ledamöter och suppleanter i styrelsen 
enligt nedan 
 
Stockholm maj 2020 

 

Arne Leeb (ordf) 

 

 

Christer Ericson (adj sekr)      Fredrik Feldreich (Skogsansvarig)      Bo Söderström 

(kassör)     

  



 

         

Styrelsens handlingsplan för 2020 (pkt 13)  
 

1. Skog och mark 
 

Slyröjning har varit ett prioriterat område av medlemmarna i VNSF under många år. 
Styrelsen kan konstatera att uppkomst och återväxt av sly har ökat under senare tid 
och anser att underhållet av sly bör fortsätta vara ett prioriterat område även framåt 
för att bevara ett öppet landskap på Vättersö. Tidigare har slyröjning primärt utförts 
av föreningens medlemmar men under senare år har deltagandet i arbetet minskat 
samtidigt som behovet ökat. Mot bakgrund av detta rekommenderar styrelsen att 
slyröjning ska ingå i de externa tjänster som VNSF upphandlar för att säkerställa 
både vår skogs- och ängsmiljö. Detta bedöms vara möjligt om årsavgiften uppgår till 
1800 kr. 
 

2. Vägar  
 

Vägarna har nu uppdaterats rejält av Österåkers stadsnät som ren följd av 
fiberutbyggnaden. Det gör att något vägunderhåll inte planeras för de närmaste åren. 
Dock kan konstateras redan nu att fordonskörningen med fyrhjulingar sliter på 
vägnätet främst i kurvorna och alla ombes att minska förslitningen genom att köra 
väldigt försiktigt genom samtliga kurvor på vägnätet. Vi kommer att förbereda 
entreprenör att ta ut grus vid behov under 2021. 
 

3. Får på ön 
 

Finns ett tillräckligt stort stöd för får på Norrgärdet kan styrelsen ta på sig rollen som 
genomförare med projektledare Christer Eriksson. Preliminära kostnadsestimat 
uppgår till ca 45 tkr för material i form av stängsel, vatten och vindskydd. Någon 
analys av alla konsekvenser och tillstånd har inte gjorts utan påbörjas om stämman 
vill att vi skall förbereda detta. Planeringsmässigt tror vi att det dröjer till 2022 innan vi 
har får på ön. 
 

Styrelsen föreslår; att stämman antar handlingsplanen  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Investeringsbudget 2020 

 
Styrelsen föreslår inga nyinvesteringar för 2020.  

Förslag till Driftsbudget för 2020 

Inkomster:  

Utdebitering (120 fast. x 1 800 kr)                                   216 000 
Summa inkomster                                                                    216 000    
 
Utgifter: 

Utskick                                                                                                   3 000                                                                                                                                              
Bankkostnader och försäkring                                    4 000 
Sly- och skogsröjning             150 000 
Vägunderhåll               45 000 
Avskrivningar               14 000 
Summa kostnader                                                                              216 000                                                    
Över/Underskott                                 +/-     0             
 

Förslaget till driftbudget ovan medför utdebitering för 2020 i VNSF med 1 800 kr 
per fastighet, att betalas senast den 15 sep 2020 - genom avi som sänds ut 
elektroniskt eller per post under augusti. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



SommarAgenda 2020, WFFF-
Wettersö/Aspöarna 
 
 

Midsommarfirande, lördagen den 20 juni kl.14-16, Plats: 
Midsommarängen 

Se separat inbjudan som sätts upp på ön och på www.wetterso.se 

WFFF:s – Årsmöte, söndagen den 5 juli, kl. 11.30 Plats: Dansbanan 

Friskis & Svettis, v. 27–30, mån- och torsdagar kl.10-11, Plats: 
Norrgärdet 

Cross – Allsidig träning där man tränar Rörlighet – Kondition – Uthållighet – Styrka – Snabbhet – 

Balans - 

Explosivitet – Smidighet och Koordination. Vid regn ses vi på dansbanan! Ledare, Birgitta 

Lindqvist 

Seglarläger, v. 29, 13-17 juli, kl.13-17 (15/7 kl. 9–13) Plats: 
Lastarberget  
Medtag gärna egen båt. Simkunnig 200 m. Ålder 7-14 år. Avgift 500 kr.  

Lägret avslutas med kappsegling den 17 juli. OBS! Max 15 deltagare. Först till kvarn.

  

Anmälan senast den 1/7 till: Petra Westerlund, petra.westerlund@bauermedia.se eller 

070-786 88 92 

Kontaktpersoner Tobbe & Petra Westerlund, 070-786 88 92 

Bordtennisturnering, onsdagen den 15 juli kl.14.00, Plats: Dansbanan  
Anmälan sker på plats! Kontaktperson Helena Kristersson, 070-750 88 21 

S/S Blidösund till Wettersö, lördagen 18 juli kl.20-22, Plats: 

Ångbåtsbryggan  

Wettersö får en egen krog för en kväll! För bordsbokning, ring 08- 24 30 90.  

Kontaktperson, Tobbe Westerlund 070-302 07 34 

Helikoptertur över Wettersö, söndagen den 19 juli, Plats: Norrgärdet  

Pris 300 kr/person för 5 minuters flygtur runt ön. Möjlighet finns även för längre tur i egen 

helikopter! 

Kontaktperson, Tobbe Westerlund 070-302 07 34 

Wettersöloppet, lördagen den 25 juli kl.16.00, Plats: Norrgärdet     

Anmälan sker på plats! Gå eller spring och tävla mot dig själv och klockan! Avslutning med 

prisutdelning,  

fika & bad i Ryssviken. Tag med fika & badkläder, Kontaktperson: Susanne Larsson, 070-648  00 

36 

http://www.wetterso.se/
mailto:petra.westerlund@bauermedia.se


Segling Wettersö runt, lördagen den 1 augusti kl.14.00, Plats: 
Ryssviken 
Anmälan sker på plats! Alla typer av jollar och segelbåtar är välkomna, ingen åldersgräns. 

Kontaktperson: Axel Bochert, abochert@hs-bremerhaven.de 
 

 

Närmare information om dessa aktiviteter finns på vår Facebook sida och www.wetterso.se och 

kommer  

att anslås runt på ön. Avi för medlemsavgiften 2021 kommer i september. För dig som i höstas 

missade att betala medlemsavgiften för 2020 så var avgiften 250 kr inkl. avgift till 

brandvärnet och kan sättas in  

på WFFF PG 70 12 67-7 
 

Vi ses i sommar! 
 

Styrelse:    Valberedning: 

Tobbe Westerlund   070-302 07 34 Arne Leeb, arne.leeb@gmail.com 

Ann-Sofie Pettersson  073-037 82 88 Nils von Koch, nils.vonkoch@telia.com 

Susanne Larsson  070-648 00 36 

Greta Danielson  073-209 83 07    

  

Kristoffer Anger  070-781 81 31 

 
 

mailto:abochert@hs-bremerhaven.de
http://www.wetterso.se/
mailto:arne.leeb@gmail.com

