
Ekerö Sommarstads Samfällighetsförening E.S.S

Mötesprotokoll: Årsmöte Ekerö Sommarstads Samfällighetsförening 2019

Datum: 2019-03-16

Plats: Hembygdsgården

§1: Mötets öppnande
Tf ordförande i E.S.S. Klas Johansson förklarade årsmötet öppnat.

§2: Val av ordrörande
Till ordförande för mötet valdes Ingrid Amneus.

§3: Val av sekreterare för mötet
Till sekreterare för mötet valdes Mikael Palm.

§4: Val av två justeringsmän, tillika rösträknare
Till justeringsmän och rösträknare valdes Henrik Norrman och
Hampus von Post

§5: Stämmans behöriga utlysande
Stämman förklarades behörigen utlyst.
Dagordningen godkändes av stämman.

§6: Verksamhetsberättelse 2018
Verksamhetsberättelsen gicks igenom av styrelsen.

På fråga om det är tillåtet att lägga ut trädgårdsavfall på sidan av vägen för
senare eldning svarar styrelsen att det inte är tillåtet. Styrelsen vill också trycka
extra på att inte lägga ut trädgårdsavfall på allmänningar undantaget när
fogdarna tillåter detta strax innan städdagarna.

Klagomål framförs om att vinterväghållningen emellanåt dröjt för länge med
fråga om vilka villkor som gäller för snöplogning.
Styrelsen svarar att plogning ska utföras när snödjupet blivit 5 cm eller mer, men
att det vid något tillfälle under vintern har varit problem med en traktor vilket
kan ha fördröjt plogningen.

Kommande styrelse kommer också behandla frågan om grushögarna som blir
efter sopning av vägarna kan återanvändas på något sätt.
På uppkommen fråga informeras om att den fastighetsägare som tagit del av
allmänning i anspråk för bygge på sin tomt har villkorad tillåtelse från styrelsen
att utnyttja marken t.o.m. april 2019. I tillägg har fastighetsägaren lagt en
deposition till Samfälligheten, att utnyttjas i det fall fastighetsägaren ej uppfyller
sitt åtagande mot samfälligheten.
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Den hjärtstartare som styrelsen inhandlat avses att installeras i april 2019.
Styrelsen har i samband med detta kommit fram till att ansvaret på utbildning
bör ligga på den enskilde. Då det fanns delade meningar och fler frågeställningar
kring detta tar kommande styrelse med uppkomna frågeställningar till fortsatt
diskussion kommande period.
En anmärkning på utformning av text i verksamhetsberättelsen framfördes av
Jan-Hugo Nihlen. Texten "medlemmarna har en skyldighet att delta i arbete som
beslutas av stämman" har ingen juridisk grund och därför önskas att
formuleringen stryks. Styrelsen uppmärksammar detta och ser till att
formulering justeras till nästa års kallelse samtidigt som man vill trycka på att en
medlem i en samfällighet har vissa skyldigheter som inte förekommer i en
normala föreningssammanhang.
Därmed lades verksamhetsberättelsen till handlingarna.
Jan-Hugo Nihlen anmälde att han skriftligen kommer att reservera sig. Se
bifogad reservation.

§7: Balans- och resultaträkning 2018
Balans och resultaträkning genomgicks av tf Ordförande
Stämman beslutade att fastställa balans och resultaträkningen för 2018.

§8: Revisionsberättelse 2018
Revisionsberättelsen lästes upp av Lise Norrman.
Det noteras att räkenskaper och löpande bokföring 2018 har varit i god ordning
och utan anmärkning.
Styrelsens förvaltning är väl dokumenterad genom protokoll och styrelsen har
på ett ansvarsfullt sätt tillvaratagit medlemmarnas intressen.
Stämman beslutade att fastställa revisionsberättelsen för 2018.

§9: Ansvarsfrihet för styrelsen
Stämman beslutade att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2018.

§l O: Framställningar från styrelsen
Ekonomi: Årsavgifter föreslås vara oförändrade 2019, d.v.s. 1950 kr per andel i
väg avgift, 750 kr i vattenavgift.
Vägsektionen: Styrelsen förslår att åtgärda kvarvarande del av Berghagsvägen,
samt avvakta planerade beläggningsarbeten av Kyrkfjärdsvägen tills pågående
byggnads arbeten på fastigheter är klara.
Vatten: Budgeterar för byte av pump om 100.000 kr p.g.a. ökad haveririsk med
ökad ålder.
Fogdeområden: Styrelsen avser att anlita en arborist för att få hjälp med en
plan för långsiktigt hållbar skötsel av områdets allmänningar. Att observera för
områdets fastighetsägare är att den invasiva arten Parkslide finns på några
ställen i våra allmänningar och dikeskanter vilken styrelsen behöver ta initiativ
för att åtgärda under kommande år.
Säkerhet välkomnas som nytt område inom styrelsearbetet och startar upp med
att installera hjärtstartare i området och fortsatt arbeta för ökad säkerhet på väg,
badplatser m.m.
Gemensamma aktiviteter: Städdagar 2019 blir 27 april och 26 oktober.

Styrelsens förslag godkändes av stämman
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§11: Motioner från medlemmarna.
Sex motioner har inkommit.

1: Motion om ökad årsavgift om 250 kr att ställa till Fogdeansvarigs förfogande.
Styrelsen föreslår avslag.
Styrelsens forslag bifalles av stämman.

2: Motion om:
-att låta extern part inspektera vårt vägnät och samtidigt ge en kostnadsbild på
den årliga kostnaden efter bedömd livslängd for oljegrus kontra massaasfalt.
-att se över avrinning av samtliga diken och infarter
-att styrelsen kallar till extra årsmöte senast oktober 2019 for att redogöra for
ovan.
Styrelsen föreslår avslag.
Styrelsens forslag bifalles av stämman.

3: Motion om:
-att styrelsen inventerar våra grönområden och kommer fram till vilket eller
vilka områden som skulle kunna avyttras som tomter.
-att styrelsen genom extern part utreder vilket värdet är på eventuell yttringsbar
mark.
Styrelsen tar till sig uppgiften att sätta sig in i huruvida det är möjligt att avyttra
mark och hur en sådan process i så fall skulle se ut.
Styrelsen föreslår avslag på önskemål om att utreda värde på yttringsbar mark
då möjligheterna att avyttra mark inte utretts än.
Styrelsens forslag bifalles av stämman.

4: Motion om att utreda kostnaden for att säkra upp lekplatsen så den är säker
for alla barn.
Styrelsen ändrar sitt i kallelsen föreslagna svar och föreslår bifall till motionen
Motionen bifalles av stämman.

5: Motion om att styrelsen ser över gatubelysningen i Sommarstan med forslag
på forbättring och kalkyl for dess genomförande.
Styrelsen forslår avslag med motivation att en utarbetad plan och kalkyl redan
finns inom visionen "Sommarstad 2020"och arbetet med den pågår löpande.
Styrelsens forslag bifalles av stämman.

6: Motion om att införskaffa portabla farthinder.
Styrelsen föreslår avslag med reservationen att ett intensivt arbete redan pågår
med att utvärdera möjligheter till hastighetsbegränsande åtgärder. Om det visar
sig att portabla farthinder är en bra lösning får beslut om införskaffande tas då.
Styrelsens forslag bifalles av stämman.

§12: Ersättning till styrelse och revisorer
Arvode till styrelse och revisorer är oförändrat och omförhandlas 2020.
Arvoden for styrelse och revisorer godkändes av stämman.

§13 Styrelsens förslag till budget för 2019
Styrelsen lägger fram forslag till budget for 2019
Förslag till budget for 2019 godkändes av stämman.
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§14: Val av styrelse och styrelseordrörande

Ordfårande
Övrig styrelse

Klas Johansson
Sebastian Ulvebrand
Hampus von Post
Åsa Trulsson
Björn Osberg
Eva Iohnson

Vald 2019
Vald 2019/2020
Vald 2019/2020
Vald 2018/2019
Vald 2019/2020
Vald 2018/2019

Torgny Karlsson(suppleant) Vald 2019
Henrik Norrman (suppleant)Vald 2019

Mötet beslutade att: Godkänna valberedningens fårslag till styrelsemedlemmar.

§15 Val av revisorer
Revisorier Lise Norrman

Åsa Bollö
Omval 2019
Vald 2019

Revisorssuppleant Dan Hultgren Vald 2019

Mötet beslutade att: Godkänna valberedningens förslag av revisorer och
suppleanter

§ 16 Val av valberedning
Sammankallande Per-Erik Olsson

Joel Bollö
Vald 2019
Vald 2019

Mötet beslutade att: Godkänna fårslag till valberedning.

§17: Övriga frågor
Önskemål framläggs gällande:

-att styrelsen verkar får att de stora stenar som numer spärrar möjligheten att stå
med bilen vid sidan av vägen vid utfarten till Ekerövägen flyttas alternativt
avlägsnas. Det finns behov av att kunna stå där tillfålligt t.ex. får att kunna
hämta upp barn som kommit med bussen.
Årsmötet bestämmer att styrelsen ser till att framfåra önskemålet till berörd
markägare samt kommunen.

-att styrelsen kommer ut med mer information, t.ex. genom föreningsbrev, om
vad styrelsen jobbar med under året.
Styrelsens svar: Styrelsen har just målet att på fler sätt bli mer transparant bl.a.
genom att utveckla hemsidan.
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-att upprätta en lista på de personer som har kompetens att hantera den
hjärtstartare som nu införskaffas.
Efter diskussion drogs slutsatsen att en lista inte är nödvändig då man alltid ska
ringa SOS vid tillbud varpå de skickar meddelande till de personer som anmält
sig till hjärtstatarregistret som för närvarande befinner i närmast. I tillägg
kommer det nya området Säkerhet se närmare på frågan och återkomma med
förtydligande information.

Fråga om styrelsen verkar för att få till stånd bussgatan mellan Sandudden och
Ekerö Sommarstad.
Styrelsens svar: Styrelsen har tidigare haft tät kontakt med kommunen och
jobbat för att få kommunen att agera i frågan. Då frågan för närvarande inte
verkar prioriteras av kommunen har den inte varit aktuell inom styrelsen heller
på ett tag. Det kan därför vara på sin plats att förnya frågan till kommunen.

§18: Plats där stämmoprotokoll hålls tillgängligt
Justering av protokoll sker hos Mikael Palm, Kyrkfjärdsvägen 12 kl 10.00 den
31 mars.
Protokollet läggs därefter ut på E.S.S. hemsida (www.sommarstan.se) samt finns
tillgänglig hos Klas Johansson.

§19 Mötets avslutande
Mötesordförande tackade mötesdeltagarna för deras insats, till avgående styrelse
för gott arbete under 2018 samt önskade nya styrelsen lycka till under 2019.
Därefter förklarades årsmötet i Ekerö Sommarstads Samfällighetsförening 2019
avslutat.
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Mikael Palm

Justeras
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Mötesordförande


