Ingarö-Långviks
Samfällighetsförening

Protokoll från halvårsmöte 2008
Ingarö - Långviks Samfällighetsförening
Tid och plats:
Närvarande:

9 september kl. 19.00 – 20.40 i Brunns skola, Ingarö
27 fastighetsägare

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

2. Val av ordförande att leda halvårsmötet
Kerstin Lönnberg valdes till ordförande att leda halvårsmötet.

3. Val av sekreterare
Johanna Lundqvist Brandstedt valdes till sekreterare.

4. Val av justeringsman/kvinna
Kenneth Lind och Anita Johansson valdes till justeringsman respektive
justeringskvinna.

5. Godkännande av kallelsen
Kallelsen godkändes.

6. Godkännande av förslag på föredragningslista
Föredragningslistan godkändes.

7. Vägar
•

Benny Asp informerade om att våra vägar har besiktigats efter arbetet med
elnätet. Vid besiktningen gjordes vissa anmärkningar som kommer att
åtgärdas av den ansvariga entreprenören under hösten. Dessutom
kommer vissa akuta asfaltslagningar, som samfälligheten ska stå för, att
göras innan jul.

•

Fortfarande finns sly och utstickande grenar, som försvårar plogbilens
arbete, kvar i vägkanten på flera ställen i området. Olle Gustafsson och
Benny Asp kommer att åka runt och ta bort detta när löven har fallit.
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8. Grönområden
•

Olle Gustafsson bad om hjälp med att ta ner och ta hand om det sly och de
utstickande grenarna (se punkten Vägar) under hösten. Förslag kom på att
låta grenarna och slyet ligga på den ansvarige fastighetsägarens tomt,
eftersom det egentligen är fastighetsägarens ansvar att hålla det fritt vid sin
vägkant.

•

På aktivitetsdagen i våras började en grupp att röja vid område ett enligt
Skogsvårdsstyrelsens plan. En dag om året är för lite tid för att komma
vidare med planen och för att hinna ta bort sly som växer upp på olika
ställen i inom samfällighetens områden. Vi behöver samla ihop
fastighetsägare som hjälper till med detta även utanför aktivitetsdagen.

•

Kontakta Olle (se hemsidan eller anslag på våra anslagstavlor) om det
finns träd eller sly som du vill ta ner.

•

Styrelsen fortsätter att driva förslaget för en sandad cykelväg mellan
Björkvik och Återvall på delvis befintliga vägar inom vårt område, eftersom
det finns intresse från flera fastighetsägare. Detta görs i samarbete med
MSV (Mark, Strand och Vatten på Björnö)

Många frågor som egentligen handlar om vägar kom upp under punkten
grönområden:
-

-

-

-

Har det varit någon diskussion tidigare om att bredda landsvägen genom
vårt område? Nej, men samfälligheten har tidigare varit i kontakt med
Vägverket om att sänka hastigheten till 50 km /h på landsvägen.
Förslag kom på att varje år envist uppvakta / kontakta kommunen och
Vägverket angående att ändra hastigheten till 50 km/h genom vårat
område.
30-skyltarna i vårt område respekteras inte. Ska vi sätta ut blomlådor för att
sänka hastigheten på våra vägar? För att det inte ska bli skadegörelse
behövs i så fall gjutna betongblock. Vid tidigare möten har det varit många
diskussioner kring väggupp i området.
På Fåruddsvägen är det fortfarande mycket mopedtrafik utan ljuddämpare.
Finns det möjlighet att grusa en stig och lägga en spång över diket för att
snabbare kunna gå från Snösvängen till Förskolan? Enligt Benny Asp kan
inte samfälligheten ta ansvar för detta, det är för farligt.

9. Vatten
•

Kerstin Lönnberg berättade om hur vårt område förvandlats från ett
fritidsområde till ett område där de flesta fastighetsägare bor permanent
och hur detta har förändrat kraven på vårt vatten och vårt vattennät.
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•

Idag har vi totalt åtta pumpstationer. Det är Åke Andersson (ÅA-teknik)
som är den vattenentreprenör som vi anlitar, dels för att klara av de
stränga regler som ställs på vattenkvaliteten, dels för att underhålla och
renovera vårt vattennät. Ett arbete som kostar mycket pengar och som
kommer att pågå under flera år är att kontrollera, och vid behov renovera,
de 55 omkopplingsventiler som används exempelvis när ett magasin tömts
och man behöver låna vatten från andra pumpstationer.

•

För att tillgodose det ökade behovet av vatten (som bland annat beror på
att antalet barnfamiljer har ökat) på Snösundssidan, finns det planer på att
använda ett befintligt borrhål vid vändplanen vid Långviksvägen .

•

Kerstin Lönnberg har skickat ut tre offertförfrågningar till olika
vattenentreprenörer. Den enda som har svarat är vår nuvarande
entreprenör Åke Andersson, som tar 400 kronor i timmen exklusive moms.

•

Vi behöver fortfarande vara sparsamma med vårt vatten och exempelvis
inte använda vattenspridare eller tvätta bilen.

•

Eftersom vissa medlemmar i styrelsen tidigare har ryckt ut vid enklare
åtgärder vid pumpstationerna, har vi inte haft något jouravtal med ÅAteknik. Detta kommer vattengruppen/styrelsen att diskutera framöver och
återkomma till vid ett möte längre fram.

10.

Hamnen

Hamnkapten Åke Eriksson informerade om följande:
- 300-bryggan har fått nya kättingar och dessa har spänts upp.
- Torrsättningen kommer att ske söndagen den 12 oktober.
- Vakthållningen har funkat sådär, i början på säsongen fungerade det
dåligt. Ett nytt system för att informera om hamnvakten kommer att införas
nästa år.
- Gästbryggan har använts och flera av gästerna har kontaktat Åke.
- En båtupptagningsvagn för ”småbåtar” kommer att köpas in nu i höst.
- Grinden har ofta varit öppen i sommar. Förlag på att den som går vakt ser
till att grinden är låst 20.00 – 09.00.
- Mopeder och fyrhjulingar har ”kört sönder” hamnplanen. Mer fyllning
kommer att behövas för att plana ut hamnplanen innan torrsättningen den
12 oktober.
Följande frågor ställdes / diskuterades.
- Vad gör man om man ser mopeder eller fyrhjulingar på hamnplanen?
Hjälper det att säga till eller prata med förarna? Vissa fastighetsägare
ansåg att det inte gjorde det vissa att det gjorde det. Det är viktigt att
motivera, inte skälla, ansåg någon.
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-

Kan vi ha en lista med alla båtägare på hemsidan. Det kan vi inte pga
risken för inbrott och stölder.
Hölj avgiften för den som ej går sin vakt. Den som kom med förslaget
uppmanades att lägga in en motion om detta innan årsskiftet.

11.
•

-

Övrigt
Personal från Långviks förskola informerade om att det sker förstörelse på
gården, framförallt under helgerna, men även på vardagskvällar. Det gäller
bänkar, blomkrukor och dekorationer. Även de stora träbilarna som står på
gården har välts omkull. Ramper att cykla på byggs av det material som
finns på förskolan, men detta återställs inte efter användning. Personalen
vill informera oss som bor i området om händelserna och be oss att ”hålla
ögonen öppna”. Följande frågor / synpunkter kom från fastighetsägare
angående händelserna på förskolan:
Har någon sett något? Kerstin Lönnberg har sett och ”jagat bort” personer
från gården.
Vi måste hjälpas åt att hålla koll.
Några barn cyklar och skatar vid förskolan, men de förstör inte.
Personalen ska skriva ett brev om händelserna och med hjälp av Kerstin
Lönnberg dela ut detta i brevlådorna i området.

•

Önskemål framkom om att lägga ut årsmötesprotokoll från flera år tillbaka
på hemsidan.

•

Det är mycket vatten i diket vid Brännäsvägen – Snösundsvägen. Detta
skulle ha åtgärdats av ABEKA men det är ännu inte gjort.

12.

Mötets avslutande
Ordförande Kerstin Lönnberg förklarade mötet avslutat 20.40.

Kerstin Lönnberg
Ordförande

Johanna Lundqvist Brandstedt
Sekreterare

Protokoll justeras

Kenneth Lind
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