
Ingarö-Långviks
Samfällighetsförening

Protokoll för årsmöte 2010

Tid och plats: kl. 19:00-20:50 den 9 mars 2010 i Brunns skola, Ingarö
Närvarande: representerade för 39 fastigheter
Fullmakter: 3 st

1. Mötets öppnande
Kerstin Lönnberg hälsade samtliga närvarande välkomna till stämman och 
förklarade stämman öppnad.

2. Godkännande av kallelse och föredragslista
Kallelse och föredragslista godkändes.

3. Val av ordförande att leda årsmötesförhandlingarna.
Sittande Kerstin Lönnberg valdes till ordförande att leda årsmötet.

4. Val av sekreterare
Sofia Bergk valdes att föra årsmötets protokoll.

5. Val av justeringsmän/kvinnor tillika rösträknare
Astrid Zetterberg och Henrik Hult valdes till justeringskvinna/man samt 
rösträknare.

6. Styrelsens berättelse
Godkändes till handlingarna, inga frågor togs upp.

7. Balans- och resultatberättelse
Peter Magnusson redovisade den förenklade versionen av balans- och 
resultaträkningen. 

Balans- och resultatrapporten godkändes av stämman.

8. Revisorernas berättelse
Denna fanns ej med i utskicket för kallelsen, Benny Asp läste upp 
revisionsberättelsen på stämman. Dokumentet bifogas med detta protokoll.

Revisionsberättelsen godkändes av stämman.

9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelse
Stämman beviljade styrelsen ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2009.
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10. Framställning från styrelse eller motioner från fastighetsägare.
Tre motioner hade bifogats med kallelsen:

Bilaga 4A – Skogsröjning Långvik av Lennart Björklund
I korthet var motionen en rekommendation att följa skogsvårdsstyrelsens plan 
med inhyrda resurser. 

Endast den kompletterande informationen bifogades med kallelsen. Lennart 
Björklund bad att få ordet. Han menar att för att vi ska kunna underhålla våra 
grönområden behöver ta hjälp av inhyrd resurs. Detta eftersom att omfattningen 
av träd som behöver tas ned på skogsrika områden är för stor för att kunna 
skötas med egna resurser. Lennart hänvisar till skogplanen som menar att 300-
400 träd bör tas bort.  

Kerstin Lönnberg menar att det just nu inte finns möjlighet till att kosta på 
detta, då ett ödesmättat borrhål på Snösundsstigen måste prioriteras. 

Lennart menar att enligt hans beräkningar överstiger vinsten för virket 
kostnaderna för att hyra in en utomstående resurs. 

Olle Gustavsson menar att man måste prioritera de områden där 
skogsvårdsstyrelsen rekommenderar att man tar ned träd. 

Styrelsen ombeds undersöka vad kostnaden är och hur mycket föreningen skulle 
tjäna på virket. 

Beslut: Årsstämman ställde sig bakom styrelsens förslag att bifalla  
ansökan.

Bilaga 4B – Ansökan att få disponera hamnplan under wakebordtävling av Klaus 
Norell

Beslut: Årsstämman ställde sig bakom styrelsens förslag att bifalla  
ansökan utan invändningar.

Bilaga 4C – Lekplats Snösundsvägen/Brännäsvägen av Paula Wigerslott

Förslag att man anordnar lekplats i hörnan på Snösundsvägen/Brännäsvägen, som 
tidigare diskuterats på halvårsmötet 2009. Flera familjer är villiga att gå ihop 
och genomföra detta samt ansvara för att lekplatsen sköts. 

Kostnader angående försäkringsfrågor samt besiktningsfrågor överlåts till 
gruppen att kolla upp. 

Beslut: Årsstämman ställde sig bakom styrelsens förslag att bifalla  
ansökan.
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11. Ersättning till styrelse, revisorer och hamngrupp
Vid invändningar mot arvodena till styrelsen erbjöd sig medlem att inkomma 
med motion om detta till nästa års styrelsemöte.

Medlem inkom med fråga angående kontroll av styrelsemedlemmar, Peter 
Magnusson meddelade att det förekommer löpande kontroller av medlemmar 
att de betalar sina avgifter. Föreningen har inkassotjänst via banken. Peter 
menar att det inte förekommer ytterligare kontroller på de som är med i 
styrelsen.

Stämman beslutade enligt styrelsens förslag att samma ersättning som tidigare 
ska utgå till styrelse, revisorer och hamngrupp.

12. Val av styrelseledamöter 
Ordförande Kerstin Lönnberg Omval 1 år 
Ordinarie ledamot Björn Svensson Nyval 2 år

Peter Magnusson Omval 2 år
Sofia Bergk Nyval 2 år
Benny Asp 1 år kvar
Jörgen Jönsson Nyval 2 år
Jan Thuland Nyval 2 år

Ersättare Lillian Lagerström Nyval 1 år
Ingegerd Åhl Omval 1 år

Val av revisorer
Ordinarie Karin Djerf Omval 1 år

Ida Gustavsson Omval 1 år

Ersättare Anita Johansson Omval 1 år

Val av hamngrupp
Ordinarie Benny Asp 1 år kvar

Bo Biguet 1 år kvar
Pierre Dahlström Omval 2 år
Åke Eriksson Nyval 2 år

Val av valberedning
Valberedning Börje Bäcklund Nyval 2 år

Tomas Äradsson Nyval 2 år

Årsstämman godkände de föreslagna ledamöterna.
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13. Grönområden. Aktivitetsdag i Långvik.
Olle lovar att bossa för de lag som inte lyckats tidigare under aktivitetsdagen. 
En medlem undrar om vi inte ska effektivisera aktivitetsdagen genom att vara 
fler på ett ställe åt gången, istället för att ”dutta” så som han anser att det 
gjorts tidigare. 

Totalt har föreningen 16 områden som ska skötas, karta finns att hämta på 
hemsidan, längst ner under rubriken protokoll. Kommande aktivitetsdag måste 
bland annat bryggan åtgärdas och troligtvis behövs det fyllas på sand på 
badstranden.

14. Hamnen
Det är bra om alla läser ordningsreglerna för hamnen!

15. Vatten
Åke Andersson, vår vattenentreprenör, fanns på plats för att besvara frågor. En 
medlem på Brännäsvägen frågade varför deras vatten innehöll beläggningar. Åke 
förklarade att anledningen var att när systemet blir trycklöst och när sen 
trycket kommer tillbaka släpper det beläggningar från ledningarna som gör att 
vattnet färgas. 
Åke meddelar att vid problem med vattnet, vill han helst vill att man ringer till 
någon i hamngruppen och att de sedan återkopplar till honom.
En fastighetsägare frågade varför deras vatten var ”slemmigt”, Åke lovade att 
kolla upp detta. 

En annan sak som kom upp var att det vore bra om det i fortsättningen kunde 
finnas noteringar på föreningens hemsida om det händer något med vattnet. 
Janne, som är ansvarig för hemsidan, menar att det går bra att komma in med 
förslag på effektiviseringar av meddelanden via hemsida och e-post.

En fastighetsägare frågade om radonhalten i vattnet. Åke meddelar att även om 
radonhalten inte är bra, så finns det ordentliga avskiljare som gör att 
radonhalterna blir godkända.

Åke meddelar också att han lärt upp två killar om våra vattensystem, som skall 
kunna fungera som backup.

16. Vägar
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Styrelsen åtog sig på halvårsmötet att kolla upp vad det skulle kosta att sätta 
upp fler lyktstolpar. En stolpe av samma karaktär som de vi har skulle kosta 
drygt 20 000 kr monterad med fundament, då tillkommer även kostnader för 
grävning och kablar. Dessutom tillkommer det 25 000 kr per stolpe om man 
behöver placera en elmätare på varje stolpe. Uppgifterna är underfärliga och de 
bolag som styrelsen varit kontakt med för uppgifterna är Vattenfall och ElVing.
Belysning på befintliga trädstolpar är inte längre tillåtet. Elen till dess stolpar 
går via pumpstationernas abonnemang.   
Om vi ska ha fler lyktstolpar måste vi ta reda på hur många och var de ska stå.
Angående snöröjningen så kommer Mark & Väg ut när de ser att det finns behov 
och de väntar alltid till att det snöat färdigt. Vi betalar per timme varje gång de 
åker ut. Denna vinter har styrelsen haft många diskussioner med Mark & Väg om 
hur snöröjningen sköts, mycket på grund av att vägarna blivit så smala.

17. Styrelsens förslag till budget för år 2010-03-14
Man har gjort av avsättningar till lekplatsen. I övrigt har man inte budgeterat 
för några avgiftshöjningar.

Årsstämman godkände styrelsens förslag till budget.

18. Godkännande av debiteringslängd
Stämman godkände debiteringslängden.

19. Datum för halvårsmöte och årsmöte 2010 och 2011.
Stämman godkände de föreslagna datumen:

Halvårsmöte den 12 oktober 2010
Årsmöte 2 mars 2011

20. Övriga frågor
En fastighetsägare vill tacka alla som satt upp lappar på sina soptunnor om att 
man får slänga sina hundbajspåsar där. Däremot tycket hon att det är alldeles 
för få som plockar upp efter sina hundar!

En annan fråga som kom upp var om det går att anordna några fler ”roliga 
aktivitetsdagar” tillsammans. Det som just nu är hamnfesten, kappseglingen och 
wakeboardtävlingen. Ordförande Kerstin meddelar att det inte står på 
styrelsen, men att det är fritt upp till varje medlem att bidra till att det 
anordnas aktiviteter i området.

Jolleseglingsklubben frågar om de vecka 25 och tre till fyra veckar framåt får 
låna våran hamnplan och även vid ett ytterligare tillfälle.
Beslut: Stämman beslutade att tillåta seglarskolan att låna hamnen.
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21. Plats där stämmoprotokollet hålls tillgängligt
Står i stadgarna, alla får protokollet hemskickat och det finns även på 
hemsidan.

22. Årsmötets avslutande
Ordförande Kerstin Lönnberg förklarade mötet avslutat klockan 20.50

_____________________________ ______________________________

Kerstin Lönnberg Sofia Bergk
Ordförande Sekreterare

______________________________
_______________________________

Astrid Zetterberg Henrik Hult

Adress Hemsida E-post
Box 113 www.langvik.se styrelse@langvik.se
134 08 Ingarö

6

http://www.langvik.se/

	Protokoll för årsmöte 2010
	Bilaga 4A – Skogsröjning Långvik av Lennart Björklund
	Bilaga 4B – Ansökan att få disponera hamnplan under wakebordtävling av Klaus Norell
	Bilaga 4C – Lekplats Snösundsvägen/Brännäsvägen av Paula Wigerslott
	Ordförande		Kerstin Lönnberg	Omval 1 år 
	Ersättare			Lillian Lagerström	Nyval 1 år
			Ingegerd Åhl		Omval 1 år
	Val av revisorer
	Val av hamngrupp
	Val av valberedning

	Det är bra om alla läser ordningsreglerna för hamnen!
	Styrelsen åtog sig på halvårsmötet att kolla upp vad det skulle kosta att sätta upp fler lyktstolpar. En stolpe av samma karaktär som de vi har skulle kosta drygt 20 000 kr monterad med fundament, då tillkommer även kostnader för grävning och kablar. Dessutom tillkommer det 25 000 kr per stolpe om man behöver placera en elmätare på varje stolpe. Uppgifterna är underfärliga och de bolag som styrelsen varit kontakt med för uppgifterna är Vattenfall och ElVing.
	Belysning på befintliga trädstolpar är inte längre tillåtet. Elen till dess stolpar går via pumpstationernas abonnemang.   
	Halvårsmöte den 12 oktober 2010




