Långvreten-Näshagens samfällighetsförening
Protokoll fört vid Långvreten-Näshagens samfällighetsförenings årstämma
2016-05-21
Plats:
Lövsta Gård
Närvarande: 40 röstberättigade varav 6 fullmakter
§ 1. Mötet öppnas, fastställande av dagordning
Föreningens ordförande Klas Röhr 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 2 maj 2016.
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 40 röstberättigade varav 6 fullmakter enligt debiteringslängd.
Beslutades
att godkänna antalet röstberättigade och fullmakter.
§ 6. Val av två justeringsmän tillika rösträknare
Beslutades
att välja Lars Bondsäter och Carl Gösta Attling till rösträknare tillika justeringsmän.
§ 7. Behandling av verksamhetsberättelse 2015-2016
Verksamhetsberättelsen var utsänd tillsammans med kallelsen.
Beslutades
att godkänna verksamhetsberättelsen.
§ 8. Fastställande av resultat- och balansräkning
Resultat- och balansräkning var utsänd. Föreningen har 2015-2016 en vinst på 48 497 kr.
Bengt Jansson rapporterade att vägkostnader har delats upp på tre poster; vägar projekt,
vägar underhåll och vägar vinterunderhåll för att bättre kunna följa föreningens största
utgiftspost. Noterades också att ingen styrelseledamot har tagit ut arvode under året.
Beslutades
att fastställa resultat- och balansräkningen.
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§ 9 Behandling av revisionsberättelse jämte fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
Revisor Bo Alm föredrog revisionsberättelsen.
Beslutades
att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för 2015-2016.
§ 10. Behandling av motioner/förslag från styrelsen till årsstämman
a. Motioner
1.
Från Solveig Hornbeck
En önskan om att duschen kommer tillbaka till badplatsen. Den kan placeras på en av de
gamla båtbryggorna på samma sida som pumphuset. Även ett skydd för omklädning vore
önskvärt
2.
Från Gun Eriksson
Vi önskar att den dusch som en gång fanns på badplatsen återinstalleras förslagsvis
på någon av de gamla bryggorna som ej längre används, utan endast ligger uppkastade på
stranden, Det skulle vara bra att kunna skölja av sig lite och ev kunna ha en möjlighet att
byta om litet skyddat - det krävs en ganska enkel konstruktion skulle bidra med ökad
trivsel för alla.
Styrelsens svar: Gällande motion 1-2 tar styrelsen inte ställning i frågan om dusch då
det är vattenföreningen som ansvarar för detta. Angående ett skydd/byggnad för
omklädning kräver det ett underhåll som inte styrelsen vill ta ansvar för.
Styrelsen föreslår att motion 1 och 2 avslås
Beslutades
att avslå motionerna.
3.
Från Solveig Hornbeck
Beträffande Bondmorans väg 29-31.
De stora vattenmassorna som rinner ned från ovansidan av vägen dvs. från Aftonfalks
tomt J 1:51 har under våren och sommaren totalt underminerat vägen på ovanstående
adress. Det har blivit två stora sjöar som gör att risken blir att bilar kan glida ner på min
tomt, dessutom blir det värsta lervällingen under sommaren. Som betalande medlem i
samfällighetsföreningen vill jag att ni detta år prioriterar åtgärd på denna vägsträcka.
4.
Från Gun Eriksson
De stora vattenmassorna som rinner ned från ovansidan av vägen, dvs från Aftonfalks
tomt, har under våren och sommaren totalt underminerat vägen mellan J 1:52 och J 1:53
- det har blivit två vattenfyllda jättegropar som nu under senaste vintern blev stora tjocka
isvalkar, vilket gjorde att det var nära att jag gled ned med hela bilen p tomt J 1:52,
ruskig upplevelse i vintras. Dessutom i höstas en riktig lervälling och vattenpöl att ta sig
igenom både till fots och med cykel och bil.
Jag ber nu styrelsen prioritera detta vägavsnitt detta år - med någon typ av
vattenavledande åtgärd.
Styrelsens svar: Gällande motion 3 och 4 så har styrelsen beaktat dessa och redovisar
det i verksamhetsplanen 2016-2017 där dessa vägar skall prioriteras.
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Beslutades
att godkänna motionerna i enlighet med styrelsens svar.
5.
Torsten Heinberg
Omhändertagandet av ris och kvistar
Det finns i huvudsak två sätt att omhänderta ris och kvistar kollektivt..
1. En gemensam brasa på något bra ställe. Ansvaret roterar liksom det för
midsommarfirandet.
2: Inhyrning av professionell flismaskin som finns tillgänglig under några dagar. Ansvar
enl p. 1.
6.
Torsten Heinberg
Container för trädgårdsavfall
Föreslås att föreningen hyr in en container för trädgårdsavfall vår och höst. Den skulle
kunna stå på parkeringen vid festplatsen från fredag till måndag i början av juni resp
slutet av september.
Torsten Heinberg
Jädra 1:45
Styrelsens svar: Gällande motion 5 och 6 så anser styrelsen att varje enskild medlem får
tar hand om och frakta bort ris, kvistar samt trädgårdsavfall. Styrelsen ställer sig
frågande till vem som skall ta ansvar för container, flismaskin samt brasa(vakt).
Styrelsen föreslår att motion 5 och 6 avslås.
Ordföranden konstaterade att motionerna innehöll tre punkter; flismaskin, container och
brasa.
Beslutades
att avslå förslaget om flismaskin samt
att avslå förslaget om container.
Votering begärdes om förslaget till brasa.
Beslutades efter votering
att avslå förslaget om brasa.
7.
Från Nisse
Då det är aktuellt med begäran om ny slamanläggning och det är flera personer som
tydligen fixar med namninsamling för protest, är min fråga om vi inte med kallelsen kan
skicka med en rad om att samtliga kan gå in på någon mailadress och signera eller
komma till årsmötet och skriva under alt skicka in ett eget underlag till lämplig person
för protest mot den nya slamanläggningen. Detta för att få maximal uppslutning.
Styrelsens svar: Gällande motion 7 så har styrelsen ordnat med länk på hemsidan samt
lovat tid för information på årsstämman
Bengt Jansson informerade om den föreslagna slamanläggningen och meddelade att ett
informationsmöte skall hållas den 30 maj kl 18.00-19.30 i dagcentralen i Bro. Alla
information som presenterades idag kommer också att publiceras på LNSFs hemsida.
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b. Styrelsens förslag
Cykelställ vid busstation
Då det är många som tar sin cykel till busstation vid infarten till området så anser
styrelsen att det är lämpligt med ett bra ordnat ställe att parkera samt ha möjlighet att låsa
fast sin cykel.
Styrelsen föreslår att investera i cykelställ.
Beslutades
att godkänna styrelsens förslag.
§ 11. Styrelsens förslag till utgifts- och inkomststat och framläggande av
debiteringslängd, där årsavgiften om 1700 kr uppges.
Budget för 2016-2017 var utsänd.
Beslutades
att fastställa årsavgiften till oförändrat 1700 kr enligt debiteringslängden samt
att godkänna den framlagda budgeten
§ 12 Verksamhetsplan för 2016-2017
Förslag på verksamhetsplan för 2016-2016 var utsänd.
Under diskussionen framkom önskemål om att göra en grundlig reparation av
Flintbacksvägen samt av Jädra- och Långvretsvägen.
Beslutades
att ge styrelsen i uppdrag att åtgärda Flintbacks-, Jädra- och Långvretsvägen samt i
övrigt godkänna den framlagda verksamhetsplanen.
§ 13. Meddelande om sista betalningsdag
Meddelades att sista betalningsdag för årsavgiften är 2016-06-30
§ 14. Arvode till nästkommande års styrelse och revisorer
I budgeten föreslogs att arvode inkl arbetsgivaravgifter till styrelse och revisorer skall
vara totalt 21 000 kr.
Beslutades
att arvodet till styrelse och revisorer kommande verksamhetsår skall vara totalt 21 000
kr.
§ 15. Val av ledamöter 2 år
Sammankallande i valberedningen, Gertrud Attling, föredrog valberedningens förslag till
styrelse:
Ledamöter:
Bengt Jansson
Lars Bräutigam

2 år omval
2 år nyval

Gertrud meddelade att kvar i styrelsen, vilka inte väljs om i år, är Klas Röhr, Tony
Barkerud och Angela Corvera Röhr.
§ 16. Val av ordförande 1 år
Valberedningen föreslog att till ordförande välja Klas Röhr.
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Beslutades
att välja Klas Röhr till ordförande för ett år.
§ 17. Val av suppleanter
Valberedningen föreslog att till att till suppleanter välja Barbro Gerhard och Benny
Boshag.
Beslutades
att till suppleanter för ett år välja Barbro Gerhard och Benny Boshag.

§ 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 Max.
Beslutades
att till valberedning välja Gertrud Attling, Gun Eriksson och Mona Max med Gertrud
Attling som sammankallande.
§ 20. Övrig information
Ägarförhållanden bryggfundament och bryggor
Pehr Jacobsson hade av Camilla Berkey, ägare av stamfastigheten, ombetts att meddela
att de sex nuvarande bryggorna kommer att få ligga kvar. Om det blir aktuellt med ny
byggnation av bryggfundament skall detta ansökas om till markägaren.
b. Avtackning
Klas Röhr tackade Pehr Jacobsson för ett väl genomfört årsmöte.
Mona Max från Trivselkassan tackade verksamhetsårets styrelse och revisorer samt
Roine Berglund för gräsklippningen vid dansbana och fotbollsplan.
§ 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
…………………………………
Lars Bondsäter

…………………………………
Carl Gösta Attling
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