Välkommen till Skyttstennäs Tomtägarförening
Plusgiro: 21 00 52-7

Org.nr.: 717600 - 8014

Skyttstennäs Tomtägarförening är en ekonomisk förening för 185 st tomtägare vid
Strandsjön och Stennässjön i Järlåsa. Föreningen har ett brett spektrum av ansvarsområden:
•
•
•

Vi underhåller och snöröjer ca 7 km grusvägar inom området.
Vi röjer vass och underhåller badplatser i våra två sjöar.
Vi hävdar ängar och röjer sly på gemensamt ägd mark.

Vi har gemensamhetslokaler och föreningens festkommitté ordnar bl.a. majbrasor och
midsommarfirande

Området gavs som förläning till Johan Skytte av drottning Kristina, och kallades
Skyttes Stennäs. I modern tid uppkom namnet Skyttstennäs och bebyggelsen
var helt inriktat på fritidshus. De första husen byggdes i slutet av 1960-talet.
Idag används ca 30% av fastigheterna som permanentbostäder.
Kommunens riktlinjer för bygglov har satt en gräns vid en bostadsyta på 80 m2.
Vattenfall är nätleverantör för el och kommunen sköter sophämtning vid
tomtgränsen. Post distribueras till fyra gemensamma platser för postlådor.

Vid Strandsjön finns en badplats med
sandstrand, bryggor och badflotte.
Badplatsen är öppen för alla, men
föreningen står för alla kostnader för
städning, underhåll och "baja-major".
Vid Stennässjön finns några
badbryggor.
I början av Strandsjövägen finns
bryggor med ett antal båtplatser.
Dessutom finns ett antal båtplatser i
strandlinjen kring våra två sjöar. Av
hävd undviker alla att använda
bensindrivna båtar i sjöarna.
Som medlem i föreningen har du
fiskerätt i delar av sjöarna.
Föreningen äger festlokaler som ligger
på ängen vid infarten till
Strandsjövägen. Festlokalen "Ladan"
har en liten dansbana samt bord och
sittplatser för ett femtiotal besökare. I
"Rådhuset" finns köksmöjligheter med
vatten, spis och kylskåp.
Medlemmar kan hyra lokalerna för en
billig penning, men kom ihåg att
festlokalen inte är vinterbonad.
Föreningens fritidskommitté ordnar
ibland pubkvällar, och traditionen
påbjuder majbrasa med servering och
ett traditionellt midsommarfirande
med resning av majstång.

Lite juridik
Skyttstennäs Tomtägareförening är en ekonomisk förening. Medlemskap i
föreningen är obligatoriskt, och när du i framtiden säljer huset ska
försäljningskontraktet innehålla en notering om att medlemskap i föreningen
är obligatoriskt.

Under våren får du en faktura på medlemsavgiften i föreningen. Denna avgift ska
täcka vägunderhåll, snöröjning, klippning av gemensamt ägda ängar, underhåll
av byggnader och badplatser samt vård av de gemensamt ägda markerna.
Varje vår hålls föreningens årsstämma där varje fastighet har en röst. Vid
stämman väljs ordförande, styrelseledamöter, revisorer och andra
funktionärer inom föreningen. Dessutom fastställs storleken på
medlemsavgiften. Föreningens plusgirokonto är: 21 00 52-7

Aktuell information om föreningen
Information från styrelsen finns vid anslagstavlor i anslutning till brevlådor. Har du
tillgång till läsplatta eller dator hittar du aktuell information på föreningens
webbplats:

www.skyttstennas.se
Kontakt med föreningen
Har du
frågor/synpunkter kring
föreningens verksamhet
ska du kontakta Eva
Brevemark som är
föreningens ordförande.
Har du
frågor/synpunkter kring
föreningens ekonomi ska
du kontakta Bosse
Stendahl som är
föreningens kassör.
Har du frågor/synpunkter
kring vägar och
snöröjning ska du
kontakta Rune Lönnqvist
som är vägansvarig.
Frågor/synpunkter kring
ängar, diken och skog.
Kontakta de som är
ansvarig i styrelsen för
dessa frågor.

Telefon: 070 - 210 35 00
eva@brevemark.se
Lokaladress: Aspbolsvägen 8

Telefon 070-595 16 81
bosse.stendahl@hotmail.com
Strandsjövägen 36

Telefon: 070 – 59 59 587
rune.lonnqvist@ekonomikurser.se
Lokaladress: Strandsjövägen 18
Åsa Hagström o Bengt Åkerlind
hagasa2.0@gmail.com;bengt.akerlind@live.com
Strandsjöv. 22 o Slingerv 5

Vill du hyra föreningens
festlokal ska du kontakta
Gunilla Engström som
sköter bokning och
avgifter. Hyran är 100 kr
och du ska deponera 500
kr som du får tillbaka om
du skött städningen av
lokalen.
Frågor/synpunkter kring
sjöarna.
Kontakta sjöföreningen
Strand- och
Stennässjöns Väl
Frågor och synpunkter
kring bad, båtplatser och
bryggor kontakta Staffan
Carlbom,

Telefon: 076 – 082 03 50
guneng14@gmail.com Lokaladress:
Strandsjövägen 47

Föreningen har en
bensindriven flismaskin
som du kan låna utan
kostnad. Viss kunskap
behövs för att köra
flismaskinen och ett
lånekontrakt ska
undertecknas. Kontakta
Rune Lönnqvist.

Telefon: 070 – 59 59 587
Rune.lonnqvist@ekonomikurser.se Lokaladress:
Strandsjövägen 18

Telefon ordf: 070-5959587
E-post: rune.lonnqvist@telia.com
Lokaladress: Strandsjövägen 18

Telefon: 070-316 27 20
E-post: lenastaffancarlbom@gmail.com
Lokaladress: Strandsjövägen 31

Många kvartersmästare
har motorsåg
och röjsåg. Dessa kan
Kontakta din kvartersmästare. (Se uppgifterna
lånas om du känner att du längre ned.
behärskar utrustningen.
Kvartersmästarna har ett
lånekontrakt som ska
undertecknas.

Föreningens fritidskommitté behöver då och då hjälp!
De fixar med fika, lotterier, dans, tipspromenad m.m. vid våra medlemsträffar. Vill du
hjälpa till?

Kontakta Stein Brevemark
Mobilnr: 0732-31 60 42
E-post: stein@brevemark.se
Lokaladress: Aspbolsvägen 8

Förtroendevalda i föreningen
Styrelse 2020

Namn och lokaladress

Ordförande

Eva Brevemark (Aspbolsv 8

Vice ordförande

Björn Lindgren (Tackmossv 23)

Kassör

Bo Stendahl (Strandsjöv 36)
Bengt Åkerlind (Slingerv 5)
Staffan Carlbom (Strandsjöv 31)
Åsa Hagström (Strandsjöv 22)
Gunilla Engström (Strandsjöv 47)

Övriga 2020
Revisor
Revisor
Revisorssuppleant

Linus Jacobsson (Tackmossv 34)
Ola Engström (Strandsjöv 47)
Katja Lagervall (Strandsjöv 42)

Valberedning, smk

Lars-Åke Lönn (Standsjöv 8)

Valberedning

Richard Gradin (Tackmossv 32)

Fritidskommitte

Uthyrning torget

Stein Brevemark (Aspbolsv 8)
Eva Brevemark (Aspbolsv 8)
Dan Dismats (Strandsjöv 2)
Gunilla Engström (Strandsjöv 47)

Sommarvatten

Ulf Eriksson (Stennäsv 34)

Strandsjöbadet

Staffan Carlbom (Strandsjövägen 31)

Kvartersmästare 2020
1A

Tackmossvägen 17- 40 och 18 - 46

Björn Lindgren (Tackmossv 23)

1B

Skyttes väg

Marina Nordholm (Skyttes väg 1)

Stennäsvägen 1 - 9 och 2 - 14

Einar Meland (Stennäsvägen 5)

2

3 Stennäsvägen 11 - 31 och 16 - 40

Lars Jonsson (Stennäsvägen 28)

4

Stennäsvägen 33 - 35, 42 - 66,
Onsikevägen 2 - 6

Conny Karlsson (Stennäsvägen 48)

5

Bladkärrsvägen och Onsikevägen 8 - 14

Jörgen Röjerås (Bladkärrsvägen 4)

6

Aspbolsvägen

Kent Benkelius (Aspbolsvägen 6)

7

Strandsjövägen 1 - 19 och 2 - 12,
Slingervägen
Tackmossvägen 1 - 15 och 2 - 16

Bengt Åkerlind (Slingervägen 5)

8

Strandsjövägen 21 - 55 och 14 - 42

Staffan Carlbom (Strandsjövägen 31)

