Långvreten-Näshagens samfällighetsförening
Protokoll fört vid Långvreten-Näshagens samfällighetsförenings årstämma
2015-05-23
Plats:
Tibblegården Håbo-Tibble
Närvarande: 32 röstberättigade, 6 fullmakter
§ 1. Mötet öppnas, fastställande av dagordning
Föreningens ordförande Zoran Celper förklarade stämman öppnad. Den föreslagna
dagordningen fastställdes.
§ 2. Val av ordförande för mötet
Beslutades
att till ordförande för mötet välja Pehr Jacobsson från Stentorps samfällighetsförening.
§ 3. Fråga om kallelse skett i behörig ordning
Kallelsen skickades ut den 4 maj 2015
Beslutades
att mötet var behörigt utlyst.
§ 4. Val av sekreterare för mötet
Beslutades
att till sekreterare för mötet välja Bengt Jansson.
§ 5. Angående rösträtt vid val och beslut. Upprop, granskning och godkännande
av fullmakter.
Mötet hade 32 röstberättigade och 6 fullmakter enligt debiteringslängd.
Beslutades
att godkänna antalet röstberättigade och fullmakter.
§ 6. Val av två justeringsmän tillika rösträknare
Beslutades
att välja Inger Nyberg och Marie-Louise Troilet Dahlberg till rösträknare tillika
justeringsmän.
§ 7. Behandling av verksamhetsberättelse 2014-15
Verksamhetsberättelsen var utsänd tillsammans med kallelsen.
Frågor ställdes om kostnader för badet som överstigit budgeten. Zoran Celper svarade att
detta beror på att vi gjort en grundlig renovering av flera badbryggor.
Beslutades
att godkänna verksamhetsberättelsen.
§ 8. Fastställande av resultat- och balansräkning.
Resultat- och balansräkning var utsänd. Föreningen har 2014-2015 en vinst på 115 877
kr. Vinsten beror till stor del på att dikesgrävningen i Långvreten har försenats och
kommer att belasta nästa års resultat.
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Beslutades
att fastställa resultat och balansräkningen.
§9

Behandling av revisionsberättelse jämte fråga om ansvarsfrihet för styrelsen.

Revisor Bo Alm föredrog revisionsberättelsen.
Beslutades
att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för 2014-2015.
§ 10. Behandling av motioner/förslag från styrelsen till årsstämman
a. Motioner
Inga motioner hade inkommit till årets stämma.
b. Styrelsens förslag
Områdesanvariga för föreningens grönområden
Föreningen har tio grönområden som vi har ansvar för att sköta. Större träd får fällas
efter kontakt med markägaren. Sly får rensas av föreningen utan kontakt med
markägaren.
Styrelsen har under året på prov utsett ansvariga för några grönområden. De ansvariga
har påbörjat skötseln. Vi vill nu fortsätta detta arbete och utse ansvariga för alla områden.
Beslutades
att uppdra åt styrelsen att utse ansvariga för respektive grönområde, vilken får i
uppdrag att tillsammans med grannarna, och efter överenskommelse med
markägaren, rensa och hålla efter i området samt
att lägga ut en karta på föreningens hemsida där våra områden är inritade samt en lista
på de områdesansvariga som hittills är utsedda.
§ 11. Styrelsens förslag till utgifts- och inkomststat och framläggande av
debiteringslängd, där årsavgiften om 1700 kr uppges,
Budget för 2015-16 var utsänd. I denna beräknas nästa verksamhetsår innebära ett
överskott på 103 000 kr.
Beslutades
att fastställa årsavgiften till oförändrat 1700 kr enligt debiteringslängden samt
att godkänna den framlagda budgeten
§ 12 Verksamhetsplan för 2015-16.
Förslag på verksamhetsplan för 2015-2016 var utsänd.
Beslutades
att godkänna den framlagda verksamhetsplanen
§ 13. Meddelande om sista betalningsdag
Meddelades att sista betalningsdag för årsavgiften är 2015-06-30
§ 14. Arvode till nästkommande års styrelse och revisorer
I budgeten föreslogs att arvode och reseersättningar till styrelse och revisorer skall vara
oförändrat 15 000.
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Beslutades
att arvodet till styrelse och revisorer kommande verksamhetsår skall vara oförändrat,
totalt 15.000 kr.
§ 15. Val av ledamöter
Sammankallande i valberedningen, Gertrud Attling föredrog valberedningens förslag till
styrelse:
Ledamöter:
Anders Bohman
1 år kvar
Bengt Jansson
1 år kvar
Tony Barkerud
Nyval 2 år
Klas Röhr
Nyval 2 år
Angela Corvera Röhr
Nyval 2 år
Beslutades
att välja Tony Barkerud, Klas Röhr och Angela Corvera Röhr på två år.
§ 16. Val av ordförande
Valberedningen föreslog Klas Röhr till ordförande för 1 år.
Beslutades
att välja Klas Röhr till ordförande för 1 år.
§ 17. Val av suppleanter
Valberedningen föreslog Sangita Nilsson, Barbro Gernandt och Lars Bräutigam till
suppleanter för 1 år.
Beslutades
att välja Sangita Nilsson, Barbro Gernandt och Lars Bräutigam till suppleanter för 1
år.
§ 18. Val av revisorer
Valberedningen föreslog Bo Ahlm och Benjamin Forss till revisorer för 1 år.
Beslutades
att välja Bo Ahlm och Benjamin Forss till revisorer för 1 år.
§ 19. Val av valberedning
Till valberedning föreslogs Gertrud Attling, Gun Eriksson och Mona Johansson.
Beslutades
att till valberedning välja Gertrud Attling, Gun Eriksson och Mona Johansson med
Gertrud Attling som sammankallande.
§ 20. Övrig information
a. Käppalaverket
Birgitta Fröberg och Bengt Jansson rapporterade att det inte blir någon slamanläggning i
skogen vid stenkrossen. LNSFs arbetsgrupp, som förutom Birgitta och Bengt bestod av
Eva-Maria Dufva, P-O Johansson och Torbjörn Lindqvist och många andra grupper har
jobbat med frågan i flera år och i höstas meddelade Käppalaverket att man drar tillbaka
ansökan. Upplands-Bros yttrande vägde säkerligen tyngst för att avgöra frågan.
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b. Ägarförhållanden bryggfundament och bryggor
Mattias Schmidt väckte frågan om äganderätten till bryggfundament och bryggor. Det
finns en allmän uppfattning i vårt område att de som har byggt bryggor och fundament
också äger dessa.
Pehr Jacobsson som arbetat som jurist bl a inom området vägsamfälligheter och liknande
menade att det inte går att äga något som ligger på annans mark, i vårt fall på familjen
Bydins mark. På samma sätt är det med bryggorna. De har byggts och betalats av några
fastigheter, men de ägs formellt av dem som äger vattnet.
Det är således markägaren/vattenägaren som äger frågan och det är med denne/dessa man
ska komma överens. Samfällighetsföreningen har formellt ingenting med frågan att göra
och inga beslut kan tas på denna stämma.
Vissa fastighetsägare påstår att man i köpeavtal har skrivit in att man har rätt till båtplats.
Ett sådant ägande finns alltså inte oavsett vad som står i avtalet vid köp/försäljning.
Det finns några alternativa lösningar på detta problem.
 Man kan med lantmäteriet göra en anläggningsförrättning så att bryggorna blir
en del av samfälligheten. Detta kostar sannolikt ett femsiffrigt belopp.
 Man kan bilda en bryggförening tillsammans med markägaren och skriva ett
nyttjanderättsavtal.
c. Åtgärd pump nr 8
Beslutades
att ge styrelsen i uppdrag att åtgärda pump nr 8 vid Bondmorans väg/Pigvägen, då den
ger för lite vatten vid varje pumptag.
b. Avtackning
Mona Johansson och Anders Bohman från Trivselkassan framförde tack till styrelsens
ledamöter och revisorer. Ett särskilt tack riktades till de som nu avgår.
Pehr Jacobsson avtackades också för ordförandeskapet på årsmötet.
§ 21 Meddelande av plats där stämmoprotokoll kommer att hållas tillgängligt
Beslutades
att stämmoprotokollet anslås på anslagstavlorna vid brevlådestationerna och
publiceras på föreningens hemsida, www.lnsf.se.
§ 20. Mötet avslutas
Ordförande Pehr Jacobsson tackade för förtroendet att vara ordförande på stämman och
förklarade mötet avslutat.

Vid protokollet
…………………………………
Bengt Jansson

Justeras
…………………………………
Inger Nyberg

…………………………………
Marie-Louise Troilert Dahlberg
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