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Närvarande: 
1:194 Eriksson Lars 
1:197 Dannevik Melker 
1:198 Carlson Sune 
1:205 Granberg Inger 
1:206 Lennermark Staffan 
1:207 Utter Berndt o Maj-Lis 
1:208 Sandström Mats & Caroline 
1:211 Tidman Åke o Margareta 
1:212 Blomkvist Göran 
1:213 " " 
1:218 Norling Inga o Bernt 
1:223 Skoog Evert 
1:225 Hörnestam Niklas o Ulrika 

 
§1 STÄMMANS ÖPPNANDE, FASTSTÄLLANDE AV DAGORDNING 

Ordföranden Staffan Lennermark hälsade alla närvarande välkomna till 
årsstämman och förklarade mötet öppnat. 
Den av ordföranden föreslagna dagordningen fastställdes efter justering 
av punkt 6. 
 

§2 KALLELSE 
Tidpunkt för utskicket av kallelse till årsstämman godkändes då det hade skett i 
behörig ordning enligt stadgar. 
 

§3 UPPROP 
Vid uppropet konstaterades att 13 fastigheter var representerade enligt ovan. 
 

§4 VAL AV FUNKTIONÄRER FÖR STÄMMAN 
Göran Blomkvist valdes till ordförande för stämman. 
Niklas Hörnestam valdes till sekreterare. 
Till protokolljusterare valdes Margareta Tidman samt Inga Norling. 
 

§5 STYRELSENS FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 
Staffan Lennermark läste upp styrelsens förvaltningsberättelse. Kassör Sune Carlsson 
informerade stämman om det arbete som pågår när det gäller att sammanföra 
föreningarna. Mer om detta finns att läsa under punkt 18, övriga frågor. 
Förvaltningsberättelsen godkändes av stämman och lades till handlingarna. 
 

§6 FASTSTÄLLANDE AV BALANS- & RESULTATRÄKNING 
De båda föreningarnas resultat och balansräkning gicks igenom av Sune Carlsson. 
Ordföranden för stämman summerade balansräkningarna och stämman godkände 
dessa.  

 
§7 REVISORERNAS BERÄTTELSE 

Ordförande för stämman läste upp revisionsberättelsen lästes upp och stämman 
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godkände underlaget. 
 

§8 FRÅGA OM ANSVARSFRIHET FÖR STYRELSEN 
Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret och resultat- och 
balansräkningar samt revisionsberättelsen lades till handlingarna. 
 

§9 FASTSTÄLLANDE AV ÅRSAVGIFT TILL FÖRENINGEN SAMT 
BADHYTT 
Årsavgifterna till Ekonomiska föreningen samt för badhytterna bestämdes till 
oförändrat belopp, 300 kr i årsavgift och 200 kr för badhytt. 
 

§10 FASTSTÄLLANDE AV ARVODEN 
Årsstämman godkände valberedningens förslag på oförändrade arvoden: 
♦  Ordförande 1125 kr 
♦  Sekreterare 600 kr 
♦  Kassör 3000 kr 
♦  Vattenavläsare 1350 kr 
♦  Vice sekreterare 75 kr per skrivet protokoll 
♦  Revisorer 375 kr 

 
§11 VAL AV ORDFÖRANDE FÖR FÖRENINGARNA PÅ 1 ÅR 

Till ordförande för de båda föreningarna omvaldes Staffan Lennermark på ett år. 
 

§12 VAL AV STYRELSELEDAMÖTER OCH SUPPLEANTER 
Till ordinarie ledamöter omvaldes Lennart Granberg och Per Nyström på två år. 
Till suppleant omvaldes Evert Skoog på två år. 
 

§13 VAL AV REVISORER OCH SUPPLEANTER 
Till ordinarie revisorer omvaldes Göran Blomkvist och Erik Olsson och som 
revisorsuppleanter omvaldes Åke Göransson och Jonas Jakobsson, alla på ett år. 
 

§14 VAL AV BADHUSKOMMITTÉ 
Till badhuskommittén omvaldes Lennart Granberg som sammankallande samt 
Niklas Hörnestam, Evert Skoog och Torbjörn Högberg, alla på ett år.  
 

§15 VAL AV VATTENAVLÄSARE 
Till vattenavläsare omvaldes Per Nyström på ett år. 
 

§16 VAL AV VALBEREDNING 
Till valberedning omvaldes Åke Göransson som sammankallande samt Bernt Utter 
och Lars Eriksson, alla på ett år. 
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§17 EVENTUELLA RAPPORTER 

A. 
Styrelsen redovisar för sina förhandlingar med Sydkraft avseende kostnaderna för 
mätaranslutningarna vad gäller vattenförsörjningen samt vidtagna åtgärder. 
Sydkraft har ingen avsikt att justera den enorma häjning av den fasta avgiften som 
trädde i kraft föregående år. Däremot har Sydkraft ställt sig villiga till att byta mätarna 
till en mindre storlek då den fasta avgiften debiteras beroende på storlek. 
Mätarna har bytts ut i VA-system i början av april. Föreningen har nu en testperiod 
fram till i höst av de nya mätarna för att se om vattentrycket fortfarande är 
acceptabelt. Mätarbytet innebär en sänkning av den fasta avgiften från 19 300 kr till 
ca. 5 790 kr. 
Stämman informerades i samband med denna punkt också om det arbete som skall 
utföras gällande den tryckförhöjande anordning som är installerad på Orrvägen. 
Styrelsen har diskuterat att bygga ett pumphus med en tryckförhöjande vattentank 
där istället. Kostnaden för detta uppskattas till ca. 20 000 kr. Det är styrelsens 
uppfattning att detta arbete skall utföras så fort det är möjligt. 
 
B. 
Styrelsen presenterar sin uppfattning att den fasta mätaravgiften skall delas lika 
mellan alla fastigheter som är anslutna till VA-nätet. 
Avgiften blir, om man delar lika per fastighet, 375 kr per år och ansluten fastighet (41 
av 43 fastigheter anslutna). I samband med detta skall nämnas att Sydkraft tar 990 kr 
för samma avgift, dvs. vi sparar ca. 600 kr per år och fastighet för att vi äger vårt 
system själva. 
Styrelsen lämnar ett förslag på att den fasta avgiften bestäms till 400 kr. Ordföranden 
frågade stämman om denna fråga kan beslutas på denna årsstämma. 
Stämman beslutade att den fasta avgiften bestäms till 400 kr. 
 
Inga övriga rapporter utöver vad som redovisats i förvaltningsberättelsen framfördes. 
 

§18 ÖVRIGA FRÅGOR 
Lennart Granberg informerade stämman om det renoveringsarbete som utförts på 
strandanläggningen i år samt om det knytkalas med tillhörander underhållsarbete 
enligt tradtition som äger rum den 28 juni. Separat inbjudan till detta delades ut.  
 
Kassör Sune Carlson informerade stämman om det arbete som pågår från Styrelsens 
sida att undersöka möjligheterna att sammanfoga de båda föreningarna. Detta ärende 
informerade Styrelsen stämman om på föregående års stämma, anledningen är att 
underlätta för Styrelsen i dens arbete. Det lämpligaste alternativet är att föra över all 
verksamhet från den Ekonomiska föreningen till Samfällighetsföreningen och sedan 
låta den Ekonomiska föreningen vila för att efter en period av 10 år automatiskt 
försvinna från Patent & Registreringsverket. 
 
Eriksson i fastighet 1:194 tog upp frågan om alla träd som står nära elledningar och 
om styrelsen kan hjälpa till i detta ärende. 
Stämman överlämnar uppdraget till styrelsen att kontakta Sydkraft respektive Lösings 
Häraldsallmänning angående ”vårdande” trädfällning.  
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Anders Amneus-Hagman informerade stämman om den undersökning som han 
utfört gällande söndagsutdelning av tidningar. En skrivelse har lämnats till 
Tidningstjänst och därefter har inget hörts. Anders skall skicka en påminnelse till 
Tidningstjänst gällande detta ärende. 
 
Sekreterare Niklas Hörnestam informerade stämman om den möjlighet till 
bredbandsanslutning som finns i området. Det mest ekonomiska alternativet är Telia 
ADSL genom Villaägarnas Riksförbund. För mer information hänvisas till 
Villaägarnas Riksförbund. 
 

§19 AVSLUTNING 
Göran Blomkvist tackade styrelsen för det gångna året och arbetet som utförts samt 
tackade för förtroendet att få vara ordförande under årsstämman. Han tackade alla 
närvarande medlemmar för sitt deltagande. 
Staffan Lennermark tackade Göran Blomkvist för en väl genomförd ledning av 
stämman . 
Härmed förklarades stämman avslutad. 
 

 
 
Vid pennan 
 
………………………………. 
Niklas Hörnestam 
 
Justeras: 
 
……………………………….  ………………………………. 
Margareta Tidman   Inga Norling 
 


