
 

 

Framställningar från styrelsen 

 

Förslag till nya stadgar med i huvudsak samma lydelse som tidigare 

men anpassade till Lantmäteriets normalstadgar för samfälligheter 

bifogas i särskilt dokument.  

 

Tidigare har motioner och önskemål inkommit om jolleramp, tennisbana 

och bastuflotte. Styrelsen föreslår därför enligt följande: 

 

Jolleramp 
 

Förslaget innebar att föreningen skulle anlägga en jolleramp med 

plats för ett antal mindre segeljollar i Blötviken i anslutning till 

båtbryggan. Tanken är att platserna vid rampen ska hyras ut till en 

låg hyra. Styrelsens föreslår därför att stämman ger styrelsen i 

uppdrag att tillsätta en arbetsgrupp för att utreda placering och 

kostnad för en jolleramp. 

 
Tennisbana 
 

Många medlemmar har under åren utryckt att man saknar en 

tennisplan i området. Plats för att anlägga en tennisplan finns nu vid 

korsningen Näsvägen Solviksstigen. Kolvik Samfällighetsförening 

får inte anlägga och administrera en sådan tennisplan enligt 

förrättningsbeslutet. Däremot kan föreningen upplåta mark åt en 

fristående tennisförening där Kolviks Samfällighetsförenings 

medlemmar kan erbjudas plats. 
 

Styrelsen tror att det finns ett intresse för att starta en förening och 

att anlägga en tennisplan och vill därför pröva denna väg framåt. 



 

 

Styrelsen föreslår därför att stämman ställer sig positiv till att 

upplåta mark för tennisbanan under förutsättningen; 

• Att en tennisförening startas.  

• Att finansiering för att anlägga en tennisbana finns.  

• Att Kolviks samfällighetsförenings medlemmar erbjuds 

medlemskap i föreningen. 

 
Bastuflotte 
 

Många medlemmar har under åren utryckt att man saknar en 

bastuflotte i området. Lämplig plats finns i Blötviken eller Sågviken. 

Kolvik Samfällighetsförening får inte anlägga och administrera en 

sådan bastuflotte enligt Förrättningsbeslutet. Däremot kan 

föreningen upplåta mark/vatten åt en fristående bastuförening där 

Kolviks Samfällighetsförenings medlemmar kan erbjudas plats. 

 

Styrelsen tror att det finns ett intresse för att starta en förening och 

att införskaffa en bastuflotte och vill därför pröva denna väg framåt. 

Styrelsen föreslår därför att stämman ställer sig positiv till att 

upplåta mark/vatten för bastuflotten under förutsättningen; 

• Att en bastuförening startas.  

• Att finansiering för att införskaffa en bastuflotte finns.  

• Att Kolviks samfällighetsförenings medlemmar erbjuds 

medlemskap i föreningen. 


