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Protokoll fran fiireningens årsmöte i fiirenin&sstugtm 2012-03-24
§

I

Mötet öppnades av ordftirande Jan Saare som hälsade de nåirvarande välkomna.

§

2

Niirvarolista upprättades och dåirmed röstllingd.
Niirvarande 39 personer som representerade 28 fastigheter.

§

3

Eva Jansson valdes till ordftirande ftir mötet, Ann Jansson
Britta Dahlin och Ulla Olsson valdes till justerare.

§

4

Fragan om mötet var behörigt utlyst besvarades med ja.

§

5

Dagordningen godkiindes, med tillägg av ytterligare öwiga frågor under punkt 19.

§6

till sekreterare.

Förevisades och upplästes verksamhetsberättelsen (Jan Saare) inkl resultat- och balansriikning

(Maria Falk) som godkåindes.
Frågor besvarades:
o Var har pengar ör uteblivet underhåll av vägar fiir mild vinter tagit vägen?
Svar: Avtal med Roslagsvatten ftir språingning m.m har ingåtts och detta ska tiicka
kommande betalning fiir dessa arbeten. Ingar i budgeten under Leverantörsskulder.
o Har anbud setts över från andra aktörer gällande beläggningsarbeten än?
Svar: Nej. En av riskema att anlita en andra aktör ftir beläggningsarbeten åir att befintliga
garantier fran RoslagsvattenA{CC blir oklara. Avtalet mellan fiireningen och
Roslagsvatten åir tecknat av Kristina Magnusson/Roslagsvatten.
o I budget för Båtplatser: Kostnad: 32 000 la / Budget: 43 000 kr - varftir denna skillnad?
Svar: Det hiir är avskrirming av skuld ftir tidigare renovering av båtplatsen.

§

7

Förevisades och upplästes revisorns berättelse (Sten Bengtsson, Revisor).

§

8

Beviljades styrelsen ansvarsfrihet ftjr år 201L

§

9

Styrelsens örslag till bugdet for 2012 ftiredrogs (Maria Falk) och ett antal poster diskuterades.
Stiimman biftill fönlaget och styrelsens budget godkiindes.

§

I

§

ll

Beslöts att styrelsens och suppleanters arvoden är oförändrad (l 000 l§). Föruppdragen
ordflörande, sel«eterare, kassör samt vägfogde beslöt ståimman att arvodet är, ofbrändrat,
ytterligare I 0001«.

§

12

Beslöts att arvodet

§

13

Till styrelseledamöter omvaldes

0

Beslöts att årsavgiften är ofiiråindrad, eventuell justering kan bli aktuell om kostnader ftir
fiireningens planerade avstyckning av tomter (exploateringsavtal) samt kommande vägarbeten
som mest ekonomiskt utförs i samband med VA-arbeten, inte kan finansieras på annat sätt.

till revisorn

åir

oftiråindrad (1 000lff).

Janne Saare (ordf)

ftir I år, Staffan Starck

och Maria Falk ftir 2

år.

§

14

Till suppleanter fiir I

år omvaldes Jenny Dahlin och Peter Gustavsson.
1

§

15

Till revisor för

§

16

Till revisorsuppleant ftir I

§

17

Till valberedning omvaldes Eva

§

18

Medlemmars motioner:
l. Motion gällande inträde i samfiillighet för nybildade fastigheter.
Stiimman stödjer motionens inrikering av en inträdesavgift for nya medlemmar och avser att
åter-remittera frågan till arbetsgruppen för Sam{iillighet.

§

19

Öwiga frågor
l. Information fran arbetsgrupperna.
a. Vägar
o Belysning i ftireningens område: 8 st befintliga, varav I st (korsning
SvinningeuddsvägenA.,lantesvägen) är avsedd att flyttas, då belysningen låings
Nantesvägen blir tillräcklig. Förslag från arbetsgruppen iir att ytterligare 5 st

1 år

omvaldes Sten Bengtsson.
år omvaldes Katarina Löweberg.
Jansson, Bo Löweberg och Gunnar Lindblad.

belysningsstolpar sätts upp.

'i#iåff tä'##ii;ffi å;J:trf"il#iff ä*ff #t'iå"ä?*,''"*
o

tidigare grusvägar.
Förnyad kontakt med Leif Kronkvist, vägkonsult REV fiir underlag
och ftirbättringar, inkl kostnadsuppskathring, tas fram.

fi
o
b.

å:f ;::äfÅx#ffi#I

tillkommer.
Stiimman stödjer arbetsgruppens inriktning och fortsatta arbete.

Samf?illighet
o Upprättande av medlemsregister utifrån lagfarter. (mars)
o Inträdesavgift, servitutskostrad etc. En ekonomisk översyn behöver göras.
Vägstandard + våirdering av gemensamt ägande samt andelstal. (april-maj)
Fråga: Kan inträdesavgiften justeras av fiireningen vid behov?
av ftireningens stadgar och utförs via Lantmäteriet

o
o
o
o
o
c.

:ffi åfi I3;äå:1,*t1åtlå"";ä:å:::tåffi

till åtgärder

i;T i"iffififfi1åT"r

Samråd/samarbete med grannfiireningar. (april-maj)
Råd och hjälp av Leif Kronkvist. (maj-augusti)
Arbetsgruppen fortsätter utreda frågan om bildandet av samftillighetsförening och
formerna diirftir, t.ex en eller wå fiireningar, ftrdelar/nackdeiar
Stämman stödjer arbetsgruppens inriktning och fortsatta arbete.
Exta stämma kommer ev. att utlysas i frågan

Tomtförsåiljning

o

Genomsyning av skogen. (mars)
Fråga: Bör det röjas på ytterligare platser inom fiireningens område, t.ex. mark
mellan Svinningeuddsvägen och Lisa Bökersväg s.k Trappstigen?

o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
2.

Svar: Arbetsgruppen tar med detta i fortsatt arbete. samt beaktar EON's arbete
gällande nedgrävning av befintliga elledningar. Inga besked från EON gällande
tidpunkt ftir detta arbete finns i nuläget.
Fråga: Anses skogsnijning som en utgift eller inkomst?
Svar: Ambitionen åir att nå +/- 0, dock är många träd som fiills av dålig kvalitd
och då blir resultatet av arbetet en utgift.
Ytterligare punkt som diskuterades: awattning av kiirr inom ftireningens område.
Genomgång med Svinningehöjden om griinsröjning. (april)
Skogsentreprenör 1 och 2 (maj-juni)
Thisell om grlinsröjning (april)
Godkiinnande av beståillning av styrelsen (april)

Beställning av jobb (april)
Beställning av utsättning av gränser iir gjord. (april)
Beståillning av fastighetsbildande tomt l. (maj)
Besiktning av skogsawerkning. (maj)
Tomt I klar för belåning (september)
Tomt I ftrsäljes 2013
Tomt 2 försäljes 2014
Tomt 3 ftrsäljes 2015
Tomt 4 försäljes 2016
Tomt 5 försäljes 2017
Stiimman stödjer arbetsgruppens inriktning och fortsatta arbete.

Information från ordfiirande
a. Kort information gällande detaljplanen inom området, datr 2 st överklaganden drivs.
b. Besked fran NCC/Roslagsvatten gällande slutfiirandet av VA-arbete samt pakoppling
av systemet {iir hela Etapp I iir juni 2012. Innan dess ska provftTckning av detsamma
ske.

3.
4.
5.
6.

NCClRoslagsvatten vill passa på att tacka ftir det viinliga tillmötesgåendet och visat
älamod från ftireningens medlemmar under arbetets gang. Aktörema anser att
samarbetet fungerar mycket bra.
Fråga: När tas den tillfiilliga vägen vid badet bort?
Svar: Överenskommelsen med NCC är nu under våren.
Stämman ft)reslog enhälligt att iindra detta till att ske ftirst efter midsommar, för att
undvika besvär med bl.a lera och svårighet att anlägga en bestående gräsmatta redan
till midsgqm4{firandet. Styrelsen tar ftirslaget vidare med NCC.
Teleledning via BGffhahlin - fi'nns det planer att gräva ner den? 4@ z/1o't t/,
Svar: Telia har redan fått betalning för detta arbete av privat fastighetsägare och nu inväntas
endast att arbetet ska utftiras. Tidpunkt ftir detta arbete har dock inte meddelats.
Efterfrågas bättre spang vid vändplan vid slutet av Svinningeuddsvägen ftir åtkomst av stig
upp i skogen. Anders Hedlund tar fram ett förslag till kommande städdag.
Förslag fran stiimman att Bryggfogde, Pub och festkommittd skall finnas med på
dagordningen, för att tillmätas större vikt.
Stiimman stödjer att dessa he punkter kommer upp på dagordningen under Grriga punkter.
Val av festkommittd, som har nuvarande medlemmar: Kjell Jansson och Ann Jansson.
Föreslagna medlemmar i kommittdn: Kjell Jansson och Ann Jansson, som också ftirsöker att
uttöka kommittdn med fler personer.

OL/t O . t Z

§

20

S:10
Jan Saare redovisade kort styrelsens arbete med att f(irvalta S:10 och föredrog den verksamhet
och ekonomi som ftireningens revisor också granskat.

Diskussion

i

stämman

lring

ämnet

-

värdet av S:10, fortsatt lönsamhet, ev överlåtelse av

fiirvaltningen, initiativ att kontakta öwiga delägare @iksbyggen och Armada).
Stiimman stödjer att styrelsen arbetar vidare i frågan.
§

2l

Mötet avslutas.

Ordförande
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