
Öjersjö Hallens Samfällighetsförening 
 

Höjdpunkter under 2019 
 
Fullständig dokumentation finns på bit.ly/hallen20. 
 

● Föreningen gjorde under 2019 en vinst på 54 500 kr, trots en extra hög avsättning på 
80 000 kr till underhållsfonden som beslutades på stämman 2017 

● Vid årets slut fanns 152 333 kr i fritt eget kapital, 228 459 kr i underhållsfonden samt 
152 951 kr i ladans inredningsfond 

● Alla förråd har varit uthyrda och ladan har hyrts ut 12 gånger 
● Bollplanen och bouleplanerna har tagits i bruk. 
● Nytt pentry har byggts i ladan av styrelsens medlemmar för medel i ladans 

inredningsfond 
● Ladan har kompletterats med fler eluttag och värmefläktar 
● Fönster i ladan har renoverats i stället för bytts till nya vilket sparat mycket pengar 
● Ladans grund har fogats om 

 
.......................................................................................................................................................................................................... 
 

Fullmakt för 
 

Ombudets namn Ombudets telefon 
 
 
………………………………………… ………………………………………… 
 
Ombudet ges härmed rätt att företräda mig/oss vid ordinarie årsstämman för Öjersjö Hallens 
samfällighetsförening 2020. 
 
 
Fastighetsbeteckning 
 
 
…………………………………………… 
 
 
Namnteckning/ar från den/de delägare som ger fullmakten 

 
 
………………………………………………………………............datum  2020-05- 
 

Obs! Det krävs ofta fullmakt för att för att få rösta på stämman. 
För att ha rösträtt på stämman ska du äga fastighet i Öjersjö Hallens samfällighetsförening. Är ni två eller flera 
delägare och om inte samtliga är närvarande på stämman, behöver den som är närvarande på stämman 
fullmakt att företräda den andre/de andra. Går du själv? Be den/de delägare som inte kommer att närvara på 
stämman att fylla i denna fullmakt för dig att företräda dem och ta med dig fullmakten, så får du rösta! 
 
Rösträtt kan även utövas genom ombud, om du/ni inte har möjlighet att rösta själva. En delägare kan ha 
fullmakt för samtliga övriga delägare i sin fastighet och därutöver även vara ombud för flera andra fastigheter 
enligt en nyligen antagen lag. Rösträtten överlåtes till ombudet med hjälp av ovanstående fullmakt. Samtliga 
delägare måste skriva under den. 


