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Mötesprotokoll: Årsmöte Ekerö Sommarstads Samfällighetsförening

Datum: 2007-03-31

Plats: Asknäs Gård

§1. Mötets öppnande
Ordförande i E.S.S  Pekka Haverinen , förklarade årsmötet öppnat.

§2. Val av ordförande.
Till ordförande för mötet valdes Erik Wångby.

§3. Val av sekreterare för mötet
Till sekreterare för mötet valdes Susanne Andersson

§4. Val av två justeringsmän, tillika rösträknare
Till justeringsmän och rösträknare valdes Ulf Nilsson och Anders Jonsson.

§5. Mötets behöriga utlysande
Mötet förklarades enhälligt behörigen utlyst.

§6. Godkännande av dagordning
Dagordningen godkändes

§7. Verksamhetsberättelse 2006

Några frågor som uppkom under mötet.

Fråga 1:
Varför blev inte Kanans väg ett eget fogdeområde enl. förslag från årsmötet 
2006?

Svar från styrelsen: 
2006 års fogdegrupp beslutade att detta inte skulle ske pga. utav att det inte 
fanns någon frivillig person som kunde ta ansvar över detta område. Detta 
område fortsätter att ingå i fogdeområdet Stranden. 

Förslag från medlemmarna: Att styrelsen under 2007 tar fram förslag på 
regelverk för föreningens allmänningar. 
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Fråga 2
En ny brygga har byggts vid fogdeområdet Remsan utan att de närliggande 
husen har tillfrågats. Detta har påpekats för Styrelsen i ett brev, vad har hänt? 

Svar från styrelsen:
Ärendet är under utredning. Ny brygga har uppförts utan att alla närboende har 
fått tycka till och styrelsen handhaft ärendet.

Styrelsen har i dagarna fått ett brev från kommunen för yttrande.
Styrelsen har inte hunnit titta närmare på detta just nu.
Viktigt att poängtera är att bryggan är byggd på gemensam mark utan bygglov 
och kommer om den blir kvar att tillhöra Remsans fogdeområde för att användas 
som badbrygga och ej för båt förtöjning och vara tillgänglig för samtliga 
medlemmar. 
Styrelsen ber att få återkomma om mer information i detta ärende. 

Fråga 3.
Angående gemensamma aktiviteter i området så som midsommar, Valborg mm. 
Då det ofta är samma personer som år efter år ställer upp så kom det förslag om 
att försöka sprida detta så att fler personer kunde hjälpa till. 

Styrelsen fick i uppdrag att titta på hur detta kunde göras på bästa sätt. Två 
förslag uppkom under mötet. 

- Ansvaret går runt på de olika fogdeområdena
- Sätta ihop en Trivselgrupp som har huvudansvaret och försöker få med så 

många personer som möjligt. 

Styrelsen meddelade att det även finns i kassan öronmärka pengar just för dessa 
aktiviteter. 

Verksamhetsberättelsen godkändes.

§8. Balans- och resultaträkning 2006
Föreningens balans-och resultaträkning. 

Korrigering sid. 5
Summa tillgångar 285.077 skall ändras till 353.977 

Balans- och resultaträkning godkändes.
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§9. Revisionsberättelse 2006.
Revisionsberättelsen lästes upp. 

Revisionsberättelsen mottogs och lades till handlingarna.

§10 Ansvarsfrihet för styrelsen
Mötet beviljade enhälligt styrelsen ansvarsfrihet.

§11 Framställningar från styrelsen
Rättelse: 
Städdagar för områden Berget, Älgen och Backen kommer att äga rum den 14 
april. Resten av områdena kommer att äga rum den 22 april. Kommer att skickas 
ut separat information från ansvarig fogde.

Förslag till 2007 års förvaltning godkändes.

§12 Motioner från medlemmar
Inga motioner inkomna.

§13 Ersättning till styrelsen och revisorer

Diskussion om arvodenas storlek. Skall de ligga så högt? 

Då det är mycket svårt att få personer att ställa upp är arvodet en bit i det hela. 

Alternativet är att hyra in en styrelse om det inte finns personer som vill ställa 
upp men det kommer att bli mycket dyrare och risken är att kvalitén blir sämre. 

Har man synpunkter på detta så ombes man lägga in en motion till nästa årsmöte 
så att styrelsen då kan ha möjlighet att se över detta.  

Befintligt förslag om ersättning ligger kvar. Arvodena kommer enligt tidigare 
årsmötesbeslut att omförhandlas år 2008.

§14 Styrelsens förslag till utgifts- och inkomststat samt debiteringslängd.

Godkändes

En medlem framförde vikten av att vattensektionen står för sina egna kostnader. 
Medlemmar i ESS övriga sektion ska inte bli belastade med kostnader som 
egentligen tillhör driften av sommarvattenanläggningen.
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§15 Val av styrelse och styrelseordförande
Styrelse 2007
Ordförande Pekka Haverinen Omval 2 år
Vägmästare/vice ordf. Joel Bollö Omval 1 år 
Kassör Eva Qvarnström Valdes 2 år 2006
Sekreterare Åsa Öhlin Nyval 1 år
Ledamot Stenkil Ekvall Valdes på 2 år 2006
(Sommarvatten)

Suppleanter
Björn Wilson Omval 1år
Petr Pavliska Omval 1år
Andreas Andersson Nyval 1år
Per Nilsson Nyval 1år

§16 Val av revisorer
Revisorer Lena Berglöw Elm Omval 1 år

Lise Norrman Omval 1år
Revisors-
Suppleanter Hans Gyllingmark Omval 1 år

Klas Johansson Omval 1 år

§17 Val av valberedning
Sammankallande Niclas Yman Omval 1 år

Dan Hultgren Omval 1 år

§18 Övriga frågor

a) Nedskräpning av allmänning/diken samt användning av väg för parkering. 
Styrelsen uppmanar att vi alla hjälps åt att hålla ordning i vår närmiljö. 

b) Igensättning av diken
Då det har varit en del problem med att diken har blivit igensatta så har 
styrelsen i ett separat brev gått ut med information vad som gäller. 
Informationen skickades i samband med kallelsen till årsmötet. 

c) Bilar på badstranden
Det har förekommit att bilar har kört ner på stranden och tagit sand. Ett 
förslag uppkom att sätta staket längs med vägen så att man inte kan ta sig ner 
med bil. Fogdegruppen fick i uppgift att se över de regler som finn i foldern 
” Att bo i Ekerö Sommarstad” och hur de kan påverka att dessa följs. 
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d) Fartbegränsning 30 km i hela Sommarstan. 
En medlem i ESS har varit i kontakt med kommunen om detta. Kommunen 
positiv, det krävs då ev. vissa åtgärder från ESS som t.ex. farthinder. 
Vägmästare Joel Bollö samt berörda tittar vidare på detta. 

e) Gångväg mellan Alléplan och Kanans väg. 
Gångvägen har inte byggds under 2006 då det blev en allt för stor kostnad. 
Önskemål finns fortfarande att gångvägen byggs då det är många barn som 
just går denna väg. Styrelsen lovade att titta över det igen. 

Andra åtgärder som kommer att göras för att öka säkerheten är att påpeka för 
de personer som låter sina häckar växa så att de utgör en fara för bilister och 
gångtrafikanter samt att diken hålls fria. 

f) Eldningsdiciplin
En medlem i ESS tog åter upp problem ang. eldning i området. Elda med 
sunt förnuft. Håll koll på vindarna och löv, gräs få aldrig brännas. Många får 
in denna rök i sina ventilationer. 
Läs mer vad som gäller i foldern ”Att bo i Ekerö Sommarstad” som har 
delats ut till samtliga hushåll. 

g) Utbyggnad av båtklubben
Diskussion uppkom med anledning av den utbyggnad som kommer att ske 
av båthamnen. 

Kommer den att påverka medlemmarna i ESS?
Kommer vägarna att belastas hårt? 
Kommer badvattnet påverkas i och med muddring? 
Kommer det att finnas plats för mindre roddbåtar för en rimlig kostnad? 
Rampen för i och upptagning av mindre båtar är den till för alla i Ekerö 
Sommarstad? 

En medlem i Båtklubbens styrelse fanns med på mötet och meddelade att 
byggnaden kommer att ske i två etapper samt att det kommer att ske i 
samråd med ESS styrelse, de kommer givetvis att ta hänsyn till att muddring 
mm görs under den årstid då det inte är badväder. 

Styrelsen fick i uppdrag att bevaka utbyggnaden och att skriva nytt avtal 
med Båtklubben. 
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Sektion 2 (sommarvatten)

§19. Styrelsens förslag till utgifts- och inkomststat samt debiteringslängd.
Godkändes
(Se även § 14)

§20 Inträdesavgift
Oförändrad ligger kvar på 2000 kronor.

§21 Övriga frågor
 
En stor investering av ny pump och styrutrustning har gjorts under 2006. Detta 
har fungerat perfekt och inga avbrott har rapporterats. Den nya 
pumpanläggningen skrivs av under 5 år.

Priserna har höjts med åren men majoriteten tycker att det i alla fall är värt att 
betala detta för att få tillgång till sommarvatten för sina trädgårdar. 

Ringblomman 4 meddelade att han vill utträda ur vatten föreningen.

Övriga gemensamma ärenden

§22 Plats där stämmoprotokoll hålls tillgänglig.
Protokolljustering äger rum söndag den 22 april, klockan 09.00 vid busskuren 
Alléplan.

§ 23 Mötets avslutande
Mötesordförande Erik Wångby förklarade årsmötet i Ekerö Sommarstads 
Samfällighetsförening 2007 avslutat.

Vid protokollet

Susanne Andersson

Justeras
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Erik Wångby Ulf Nilsson Anders Jonsson 
Mötesordförande


