
 
  
 

 

 
 
 
 
 

Kallelse till årsstämma i 

 
FÖRVALTNINGS AB LJUSTERÖ TORG (publ) 

 
Torsdag den 27:e oktober 2016 kl 19.00 

(registrering kl. 18.30 – 18.45) 
i Ljusterö Konstmuseum, Ljusterö Torg. 

 
 
 
Bästa aktieägare! 
 
Välkomna till årets stämma. Årsredovisningen för 2015/2016, revisionsberättelse samt 
dagordning finns tillgängliga att hämta hos Ljusterö turistbyrå, Ljusterö Torg alternativt 
via bolagets hemsida www.ljustero-torg.se. 
 
Årets verksamhet har ägnats torgbebyggelsen, att säkra nya hyresgäster till vakanta 
lokaler samt säkra fordringar från konkurs/betalningsinställelse hos två hyresgäster. 
Dessa innefattar posthuset och ett av våra serviceföretag på torget.  Som säkerhet för 
fordran finns utmätbara tillgångar i en fastighet och i samtliga fall har företagarna 
lämnat personlig borgen som säkerhet för hyreskontrakten. Förvaltnings AB Ljusterö 
torg har tagit professionell hjälp till att säkra fordringarna vilka till fullo belastar 
resultatet med TSEK 360. En framtida reglering påverkar kommande resultat positivt. 
Tidigare års skuld från en tidigare hyresgäst har under året reglerats till fullo.   
 
Förlängningen av kontraktet med Österåkers kommun drog avsevärt ut på tiden och 
engagerade hela styrelsen i många möten med politiker och tjänstemän i kommunen. 
Nytt kontrakt är nu tecknat på två år men förseningen gav ett hyresbortfall på TSEK 
245. 
 
Underhållskostnader för bebyggelsen blev TSEK 208 högre än beräknat, däri inbegrips 
TSEK 78 för 5 utryckningar från brandkåren på larm under året, och en lagerbyggnad 
för torgets maskiner och materiel. Företaget har sedan omförhandlat försäkrings- 
villkoren till en marginellt högre kostnad vilket tar bort kravet på larm direkt till 
brandkåren. 
 
Vår bebyggelse har med åren fått ett ökande underhållsbehov, vilket för kommande år 
innebär kostnader för reparation av ränndalar och ny beläggning på delar av 
parkeringen. 
 
      
      VÄND! 



   

 
 
 
 
 
Fjärilen Forever har lämnat sin lokal vilken övertagits av Ljusterö Servicecenter. Deras 
lokal har övertagits av Pizzeria Ljusterö, en pizzabutik. Södermans El har övertagit 
Musqelfocus lokal. Postlokalen är fortfarande vakant men ingår i planeringen av en 
utbyggnad av Tempobutiken. Bolaget har medverkat till att söka offentliga medel för 
delfinansiering av en sådan utbyggnad. 
 
Styrelsen har med utgångspunkt i bolagets behov av finansiering för underhåll och framtida 
utveckling begärt att få emittera nya aktier i bolaget. Vid extra bolagsstämma den 5 maj 2016 
beslöts det att öka bolagets aktiekapital enligt styrelsens förslag 
 
Väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer bedöms vara att hyreslokalerna inte blir 
uthyrda eller att hyresgästernas inte förmår att betala hyran.  
 
Skicka gärna din email-adress och ev. adressändringar till 
christina@skargardskontoret.se om du inte redan gjort det. 
 
Vi vill samtidigt välkomna alla er som tecknat aktier i årets nyemission, det gläder oss 
att ni valde att stödja bolaget och vara med att säkra vår långsiktiga stabilitet och 
förmåga till utveckling av Ljusterö torg. Vår revisor har fått samtliga nödvändiga 
handlingar för att utfärda ett revisorsintyg till Bolagsverket, som registrerar emissionen 
och som därefter ger oss det besked vi behöver för att utfärda numrerade aktiebrev till 
er nya aktieägare. Vi hoppas att vi skall klara det innan den kommande årsstämman. 
Om så är fallet så omfattar denna kallelse även er och är därför utsänt till tiden i 
enlighet med vår bolagsordning. 
 
Väl mött den 27:e oktober 2016! 
 
Förvaltnings AB Ljusterö Torg 
 
Carl H Andreasson 

 
Carl H Andreasson, ordförande 


