
Enviksbladet 2006
Enviksbladet innehåller information som berör oss alla sänds till alla medlemmar inför sommaren. 

Har du frågor? Tveka inte att kontakta någon ansvarig. De olika ansvarsområdena finns på sid. 2, 3 och 5.

OBS! Familje- och städdag för området lördagen den 9 september 2006 kl 10.00. 
Kallelse kommer att sättas upp på särskild skylt vid varje infart till området.

Reservera redan nu denna dag !!!

Du som av någon anledning inte kan deltaga,
men ändå vill göra en arbetsinsats, kontakta ditt kvartersombud !

Informationsblad juni 2006

Envikens Samfällighetsförening
Föreningslådan

760 10 Bergshamra

Föreningens hemsida: www.enviken.net

Årsstämman 2006 var välbesökt!
Foton: Lillemor Nordlund

De avgående styrelsmedlemmarna Raymond Blanck, Bill Hökander och Jimmy Skytt med respektive, avtackades av årsstämman.

Ovan: Årsstämmodeltagare.
Till höger: Avgående styrelse-
ordförande öppnade årsstämman.

Ovan: Årsstämmodeltagare.
Till vänster: Mötesordförande
och mötessekreteraren.



Telefonnummer
för information eller felanmälan

Föreningens  hemsida www.enviken.net
Föreningens postadress Envikens samfällighetsförening • Föreningslådan • 760 10 Bergshamra

Medlemsregister, medlemsavgifter Lillemor Nordlund 0176-26 08 27, 070- 209 39 33
skarpluvan@msn.com

Centrumanläggningen, strandbad, Tomas Arenhammar 073-919 61 08
brygga, lekplats, skogs/grönområden tomas.arenhammar@telia.com

Christer Welander 0709-35 62 58

Uthyrning av lokalen Anna-Lena Arenhammar 073-919 61 06

Vattensystemet Johan Bergström 0176-26 07 69, 070-492 64 76
lillen@ubbez.com

Ronny Andersson 0176-26 03 90, 070-293 22 51

Infiltrationsbäddar Christer Welander 0709-35 62 58
c.welander@telia.com

Roy Lindström 0176-26 08 06, 0708-45 45 72

Vägar och stigar Monika Ravander 070-721 67 80
monika.ravander@enviken.net

Tomas Arenhammar 073-919 61 08

Grannsamverkan Birgitta Lidgren 0176-26 03 42, 0708-69 49 84
birgittalidgren@telia.com

Thomas Johansson 070-346 81 89

Valberedning, sammankallande Ingalill Blessered 0176-26 07 45
Skymningsstigen 10

Gun Östlund 08-89 61 24
Sunnanvindsvägen 5

Jimmy Skytt 0176-26 10 58
Getingvägen 4

Medlemsrevisor Folke Lundberg 08-85 31 65

Ansvarig hemsidan Monika Ravander monika.ravander@enviken.net
070-721 67 80

Tennisbanan Nils Jansson  0176-26 10 89, 08-89 72 03
nils.jansson@enviken.net

Boulebanan Olof Malm 0176-26 03 72, 070- 205 26 51

Envikens Båtklubb, fristående klubb Jan Nilsson båtplatser: 0176-26 06 75, 070-825 51 36

Om det inte är akut, ring ej för tidigt på morgonen eller sent på kvällen.
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Styrelsen för 2006
Thomas Johansson, Änglamarkstigen 9 Ordförande, ansvarig för administration och information,
tfn 070-346 81 89 medhjälpare grannsamverkan
thomas.joh@beta.telenordia.se

Roy Lindström, Skymningsstigen 2 Sekreterare, vice ordförande, administration o. information,
tfn 0176-26 08 06 medhjälpare ga:3.
roy.lindstrom@litoteknik.se

Lillemor Nordlund, Ridvägen 14 Kassör, medlemsregistret
tfn 0176-26 08 27
skarpluvan@msn.com

Tomas Arenhammar, Myrvägen 3 Ledamot, ansvarig för ga:1 centrumanläggning,
tfn 073-919 61 08 strandbad, brygga och lekplats, skogs- och ängsmarker
tomas.arenhammar@telia.com medhjälpare ga:4

Johan Bergström, Västanvindsv. 29 Ledamot, ansvarig för ga:2 vattenförsörjning
tfn 0176-26 07 69
lillen@ubbez.com

Christer Welander, Västanvindsvägen 15 Ledarmot ansvarig för ga:3 tio infiltrationsbäddar,
tfn 0709- 35 62 58 medhjälpare ga:1
christer.welander@enviken.net

Monika Ravander, Getingvägen 18 Ledamot, ansvarig för ga:4 vägar och stigar,
tfn 070-721 67 80 administration, information och ansvarig för hemsidan
monika.ravander@enviken.net

Ronny Andersson, Sunnanvindsv. 7 Suppleant, medhjälpare ga:2
tfn 0176-26 03 90
ngrand@glocalnet.net

Birgitta Lidgren, Västanvindsv. 14 Suppleant, ansvarig för grannsamverkan
tfn 0176-26 03 42
birgittalidgren@telia.com

Administration och information
För föreningens administration och information svarar Thomas Johansson, Roy Lindström och Monika Ravander

I vårt  arbete ingår bl a framtagande av Enviksbladet, skötsel av hemsidan, öppet hus, budgetarbetet
av föreningens gemensamma administrativa kostnader och kallelse till föreningsstämman.

Ordförande har ordet:
Det nya verksamhetsåret har haft en bra start. Med många nya i styrelsen
inklusive mig själv har dom första styrelsemötena varit både givande och med
ett stort inslag av lärande. Det är tur att det finns ett antal kvar från den
gamla styrelsen som kan verka som mentorer för oss nya. Efter ett långt och
träget arbete tycker jag nu att vi kommit igång med arbetet på ett bra sätt.
Rishögarna är borta och efterarbetet har börjat.
Vi kommer att i närtid starta arbetet med föreningens vidmakthållande-,
utvecklings- och förnyelseplan. Det är min och styrelsens förhoppning att vi

skall ha en hyggligt bearbetat plan till nästa stämma. Arbetet med en ändring av detaljplanen går
vidare och min bedömning är att en skrivelse till kommunen kan gå in innan midsommar. Vad som
sedan följer av detta kan jag i nuläget ej överblicka men jag ser fram mot ett förhoppningsvis bra
bemötande från kommunens sida. Vilka initiativmål vi skall satsa på i övrigt kommer att utkristalli-
sera sig efterhand men jag hoppas att vi kan lägga en arbetsplan med de områdesvisa planerna som
grund inför kommande år.

Till alla nya fastighetsägare vill jag framföra ett hjärtligt välkomnande till vårt fina område med en
förhoppning om stort engagemang för våra gemensamma värden.
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Grannsamverkan
Ansvarig är Birgitta Lidgren, med Thomas Johansson som medhjälpare.

Mitt namn är Birgitta Lidgren och jag är sedan årsstämman 06 ansvarig för
grannsamverkan inom området.
Jag är egenföretagare och är fastboende sedan 1997. Kvartersombud har jag
varit sedan -98 och trivts jättebra med det. Nu skall det bli både spännande
och roligt att få göra det här. Hör gärna av er med tips och synpunkter.

E-mail fungerar bäst då jag rör mig ute mycket
Min e-mailadress är: birgittalidgren@telia.com

Ha en fin sommar!

Ekonomi
Ansvarig är Lillemor Nordlund.

Tänk på att avgifterna ligger som första inteckning i fastigheten.
Kronofogden kan mäta ut fastigheten om dessa avgifter är obetalda, så betala
i tid. Har Du svårt att betala med bankgiro så har vi även ett postgirokonto,
kontakta mig per telefon eller mail.
Kom ihåg att alltid ange det avi- och medlemsnummer som står
på din faktura.

Har du flyttat eller sålt din fastighet, så är det din skyldighet att meddela
detta till kassören. Detta gäller även adressändring av din hemadress.

Skriftligt: Envikens samfälligethetsförening • Föreningslådan • 760 10 Bergshamra
eller e-mail: skarpluvan@msn.com

Om Du fått detta blad och ej har fastigheten kvar, meddela ny ägare och adress.
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Birgitta lidgren Foto: Lillemor N.

Lillemor Nordlund Foto: Eget

Hemsidan. webadress: www.enviken.net

Hemsidan har nu varit i gång ett par år. Besökarantalet ökar hela tiden. Vi
försöker hålla den så aktuell som möjligt om vad som händer i vår förening och
område. Ni får gärna hjälpa till med information. Kanske har ni sett något som
inte verkar som det ska, okända som rör sig i området m m. Hemsidan är även
öppen för dig som vill sälja/köpa något. 

Det har framkommit önskemål om ett forum på hemsidan. Frågan har varit
uppe i styrelsen, som tagit ett enhälligt beslut att någon sådan skall vi inte ha.
Däremot för vi gärna in inlägg under signatur. Men vi måste veta vem du är,
namn och telefonnummer är ett måste. 
Mejla mig gärna på webmaster@enviken.net. 

Monika Ravander

Roy Lindström

Sekreteraren har ordet:
Enviksbladet som kommer ut en gång per år, innehåller den “basinformation”
vi tror att medlemmarna vill ha. Vi vill gärna ha respons från er medlemmar på
vad som är bra, och vad som eventuellt saknas i bladet eller kan förbättras.
Ge gärna synpunkter på mailadress: roy.lindstrom@litoteknik.se

Hemsidan och anslagstavlorna är andra informationsbärare. När det gäller
anslagstavlorna har vi bekymmer med den strax efter infarten på Forsvägen.
Den har ett antal gånger utsatts för skadegörelse. Detta blir dyrt för oss med-
lemmar i samfälligheten, och de som skulle behöva informationen får den inte.
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Grannsamverkans kvartersombud
Från styrelsen:

Ansvarig Birgitta Lidgren    Västanvindsvägen 14         760 10 Bergshamra 
Tel: 0176-26 03 42   070-869 49 84 E-post: birgittalidgren@telia.com

Medhjälpare Thomas Johansson Änglamarkstigen 9     760 10 Bergshamra
Tel: 070-346 81 89  E-post: thomas.joh@beta.telenordia.se

Ombuden:

Kvarter 1 Ulla Blanck         Ponnystigen 11         760 10 Bergshamra   
Tel: 0176-26 10 30, 070-567 65 99   E-post: ray.ulla@swipnet.se

Kvarter 2a Anna-Lena Arenhammar    Myrvägen 4         760 10 Bergshamra                             
Tel: 0176-26 12 81

Kvarter 2b Arne Blessered     Skymningsstigen 10      760 10 Bergshamra       
Tel: 0176-26 07 45

Kvarter 3a Kenneth Wiman       Bivägen 1                          760 10 Bergshamra 
Tel: 0176-26 12 62                 E-post: kenneth.wiman@telia.com

Kvarter 3b Stanley Rosengren   Solrundan 4            760 10 Bergshamra
Tel: 0176-26 06 15, 08-85 92 25, 0704-45 90 93     E-post: bi.rosengren@telia.com

Kvarter 4 Kent Nyqvist       Sommarnattsstigen 1    760 10  Bergshamra                                
Tel: 0176-26 03 78   070-412 37 68

Kvarter 5 Ulf Svanlund        Änglamarksstigen 11    760 10 Bergshamra                                 
Tel: 0176-26 08 83                E-post: ulfsvanlund@swipnet.se

Kvarter 7 Birgitta Lidgren    Västanvindsvägen 14 760 10 Bergshamra
Tel: 0176-26 03 42   070-869 49 84 E-post: birgittalidgren@telia.com

Kvarter 9 Håkan Österman      Mastvägen 4            760 10  Bergshamra                                
Tel: 0176-26 15 57, 0703-10 02 17  E-post: bergshamra.mek@telia.com

Kvarter 11 Ulf Carlsson     Ringdansvägen 31       760 10  Bergshamra                               
Tel: 0176-26 14 17, 070-687 80 67

Vilket kvarter Du tillhör framgår av kartan på sista sidan.



Ga:1
Centrumanläggning, strandbad, bryggan och lekplatsen

Ansvarig är Tomas Arenhammar, med Christer Welander som medhjälpare.
Centrumanläggningen inrymmer förutom 2 pooler
och tennisbana, en samlingslokal med kök, inkl.
mikrovågsugn, diskmaskin, kyl och frys. Det finns glas
och porslin för 50 personer. Lokalen uthyres till med-
lemmar i Esf för personligt bruk. Lokalen är ej avsedd
för utomstående möten och sammankomster.
Kostnaden är nu 300 kr för medlemmar tillhörande ga:1
och 500 kr för övriga medlemmar.
För klubb- och föreningssammankomster öppna för alla
medlemmar 10 kr pr/deltagare och tillfälle. Max 300 kr

pr/tillfälle Depositionsavgiften är 1000 kr. Du har tillgång till lokalen fr. kl 12.00 och den skall
vara städad och utrymd nästa dag kl 12.00. Tyvärr kan vi ej tillåta övernattning..

Bokning sker hos Anna-Lena Arenhammar! Telefon 073-919 61 06
Poolen kommer att vara öppen från lördagen den 3 juni fram till och med söndagen den 27
augusti, mellan kl 08.00 och 21.00. OBS! Grindar och toaletter låses kl 21.00. Securitas är vidtalad
och kommer att åka upp till anläggningen för bevakning. Poolen drivs med sjövatten och håller en
temperatur på 20-22 grader. Badvakt finns ej, så du badar på egen risk.

Anläggningen är privat och öppen för fastighetsägare med familj och gäster inom vårt område. I år
kommer poolanläggningen att skötas av Tomas Arenhammar med familj.

Öppet Hus-arrangemang kommer inte att hållas i år, på grund av det låga intresset från samfäl-
lighetsmedlemmarna under det sista Öppet Hus 2005.

Tennisbanan drivs av områdets tennisklubb. Klubben är öppen för fastighetsägare inom området.
För information eller medlemskap kontakta klubbens ordförande Nils Jansson tfn 0176-26 10 89
eller 08-89 72 03.

Strandbadet är öppet som vanligt i sommar, vassklippning har skett för att bredda badet. Mera
sand har lagts på.

Strandpromenaden: Röjning har skett, det går nu att promera mellan strand och pool.

Bryggan nedanför centrumanläggningen är till för aktiviteter som vattenskidåkning och fiske.

Lekplatsen vid Solrundan är en trevlig träffpunkt.

Boulebanan drivs av Envikens Boulesällskap EBS.
Söndagen den 18:e juni drar vi igång med ett startmöte kl 14.00 - 17.00. Startdagen bjuder EBS på
grillkorv och dricka (egen mat och dricka får naturligtvis medtagas). För information eller medlem-
skap kontakta Olof Malm, tfn 0176-26 03 72.

Envikens Båtklubb, klubbens ordförande är Bill Hökander, tfn 0176-26 05 73, 070-774 77 95.
Information om klubben får du genom att besöka samfällighetens hemsida, föreningar.

Är du intresserad av ved?
Är du beredd att jobba för den?

Hör av dig till Tomas Arenhammar, tel: 073-919 61 08
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Tomas Arenhammar Foto: Eget Anna-Lena Arenhammar



Ga:2 
Vattenförsörjningen 

Ansvarig är Johan Bergsström, med Ronny Andersson som medhjälpare.

Johan och Ronny nya i styrelsen fr o m i år. Båda är bofasta i området.

Vattenförbrukningen får ej överstiga 300 liter/dygn. Du får inte låna
av annan fastighets vattenkvot. Det är ej tillåtet att tvätta bilen med
slang, eller att vattna med slang/vattenspridare.

Alla fastighetsägare med avtappningsventil på tomten måste tänka på att:
Ventilen skall vara helt stängd eller öppen, annars läcker det från den.
Ventilen skall även kontrolleras regelbundet, för den kan läcka p.g.a.
rostangrepp eller ålderströtthet.

Föreningens ansvar för kranar i sommarvattenområdet gäller endast tappkra-
nen längst uppe på röret. Ej kranar in mot fastigheten.

Närmast planerade jobb.
Ventilbyte på Hambosvängen, och ventilbyten i pumphusen. När jobben
utförs kan det vara lite sämre vattentryck, alternativt avstängt en kortare
stund.
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Johan Bergström Foto: Lillemor

Skogs- och ängsmarker
Flisbilen har äntligen tagit hand om rishögarna efter Vattenfalls röjningar under kraftledningarna.

Det finns ingen allmän plats på området för tippning av ris och sly!
Du ansvarar själv för riset från din egen tomt!

Ett tips till er fastighetsägare som har kvarliggande ris på tomten och ej vill elda: Görla återvin-
ningsstation i Norrtälje har en flismaskin och tar emot riset utan kostnad. För vår trevnads skull
håll rent och snyggt på våra gemensamma områden.
Ängsmarkerna är utarrenderade, och arrendatorn ansvarar för skötseln

Hundägare.
För allas trevnad så råder koppeltvång i hela området. Det finns allergiska och hundrädda männi-
skor. Dessutom tycker inte skogens invånare om att bli jagade av lösa hundar. Hundbajset plockar
vi givetvis upp på gångstigar och vägar. Bajspåsarna slänger vi i soptunnor och inte i naturen.

Kattägare.
Vore bra om ni höll koll på era katter. Inga sommarkatter kvar när sommaren är slut.

RESPEKTERA BEVATTNINGSFÖRBUDET MED SLANG ELLER
SLANGSPRIDARE! GÄLLER HELA OMRÅDET DYGNET RUNT
Ni som har en egen borrad brunn inom området, hjälp till att hålla ned vattenförbrukningen.

Tänk på att vi tar vattnet ur samma grundvattenkälla.

Tips! Du kan samla regnvatten i tunna.
Ett normalt tak på ca. 100 m2 kan ge 500 liter

av ett litet sommarregn på 5 mm.

Ronny Andersson Foto: Lillemor



Ga:4
Vägar och stigar

Ansvarig är Monika Ravander, med Tomas Arenhammar som medhjälpare.
Det som nu återstår inför sommaren, vad gäller vägarna i området, är grus-
ning där så behövs samt dammbindning. 
Det är varje fastighetsägares skyldighet att se till att vägtrumman under
infarten hålls ren. Sly och högt gräs i diket skall också bort. 
Inom hela vårt område gäller låg hastighet och högerregel. 
Fortfarande behöver vissa brevlådeställningar ses över. Trasiga brevlådor skall
bytas ut. I vintras klagade lantbrevbärarna över dålig skottning vid några
brevlådor. Detta kan innebära utebliven postutdelning kommande vinter där
skottning är dålig. 
I området är parkering endast tillåten på egen tomt och på skyltade p-platser.
Tänk på stora fordon som ska fram, ex. traktor som plogar och sandar, sopbil och slambil. 

Fri sikt i våra vägkorsningar !!!!
Maxhöjd 80 cm över vägbanan på häckar, staket mm.
10 meter fri sikt åt alla håll från vägkorsning gäller.

Det åligger fastighetsägaren att hålla sikten i korsningar fri från skymmande vegetation.
Skymd sikt innebär fara för alla, i synnerhet barnen.

Tänk på olycksrisken!
Mopeder, motorcyklar, snöskoter och fyrhjulingar får inte köras på

våra stigar, badplatsen eller i skogs- och grönområden.
Ej heller ridning är tillåten. 
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Monika Ravander Foto: O. Malm

Ga:3
Gemensamma infiltrationsbäddarna

Ansvarig är Christer Welander, med Roy Lindström som medhjälpare.

Spolning och slamsugning av bäddar och sandfilter kommer att ske under
maj-juni månad. Konditionen på bäddarna kommer i samband med spolning-
en och slamsugning också att kontrolleras för att se hur stora förändringar
som har skett jämfört med föregående år. I maj månad så var Norrtälje kom-
muns Miljö & Hälsa i området och inspekterade våra bäddar.

Vi är ålagda att årligen göra provtagning av utloppsvattnet på bädd 1, 3 och 4.
Efter diskussioner med dessa så kom vi överens om att vi skall ta prover 2 
gånger per år. Dels som förut i Juni månad samt ytterligare en gång i slutet av
augusti för att se hur stora förändringar som har skett under sommaren när bäddarna har varit
utsatt för ett större tryck. Reparationer kommer att ske på inspektionsrör och lock som har för-
störts och skadats under vintern till våra avloppsstammar. Det kommer även att bytas ut ett antal av
betonglocken som ligger på brunnarna på bäddarna.

Christer Welander Foto: Roy
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2006-03-26

sid 1(6)

Protokoll vid ordinarie föreningsstämma 2006 för Envikens samfällighetsförening.

Plats: Centrumanläggningen, Envikens samfällighet.
Tid: Söndagen den 26 mars 2006, klockan 13.00.
Närvarande: Ca 85-90 deltagare, varav 73 st röstberättigade (inkl. 13 st med fullmakt).

§ 1 Stämmans öppnande:
Samfällighetens ordförande Bill Hökander hälsade alla deltagarna välkomna till
föreningsstämman och förklarade denna öppnad.

§ 2 Fastställande av dagordning:
Några frågor togs upp av medlemmarna bl a: plogning, samfällighetens inköps-
kontrakt, hundbajs på stigarna, matning av fåglar och rådjur, stigen nedanför 
centrumanläggningen, bättre nyttjande av informationsspridning via förening
ens hemsida, samt läget avseende våra avloppsbäddar.
Beslut: Föreliggande dagordning godkändes av föreningsstämman, med tillägget 
att ovanstående frågor hänskjuts till punkt 18: övriga frågor.

§ 3 Val av ordförande för föreningsstämman:
Till ordförande för föreningsstämman föreslogs Rolf Linder. Han förklarade sig
villig att åta sig uppdraget.
Beslut: Föreningsstämman valde till mötesordförande: Rolf Linder

§ 4 Val av sekreterare för föreningsstämman:
Till sekreterare för föreningsstämman föreslogs Roy Lindström.
Beslut: Föreningsstämman valde till mötessekreterare: Roy Lindström

§ 5 Beslut om kallelsen till stämman har skett i behörig ordning:
Kallelsen sändes ut 4 veckor före mötet.
Beslut: Föreningsstämman beslutade att kallelsen har skett i behörig ordning.

§ 6 Fastställande av röstlängd:
Mötesordförande berättade att röstlängden hölls på att räknas just nu, och före-
slog att stämman skulle godkänna röstlängden i avvaktan på siffrorna.
Beslut: Föreningsstämman godkände röstlängden.

§ 7 Val av två justeringsmän tillika rösträknare för föreningsstämman:
Till justeringsmän och tillika rösträknare för föreningsstämman föreslogs
Folke Lundberg (mötesordförande påpekade risken för möjlig konflikt med 
uppdraget som medlemsrevisor). Charlotte Björk och Hans Gustavsson.
Beslut: Föreningsstämman valde till justeringsmän och rösträknare:

Charlotte Björk
Hans Gustavsson
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§ 8 Förvaltningsberättelse med balans- och resultaträkning:
Mötesordförande Rolf Linder läste upp förvaltningsberättelsen rubrikvis, 
med plats för frågor mellan varje rubrik. Några enstaka frågor som ställdes av 
medlemmarna besvarades.
Mötesordförande fortsatte med att läsa upp balans- och resultaträkningen 
rubrikvis, med plats för frågor mellan varje rubrik. Inga frågor fanns.
Beslut: Föreningsstämman godkände enhälligt styrelsens förvaltningsberättelse 
med balans- och resultaträkning för år 2005.

§ 9 Revisionsberättelse jämte frågan om ansvarsfrihet för styrelsen:
Medlemsrevisor Folke Lundberg läste upp revisionsberättelsen som tillstyrker 
att föreningstämman fastställer resultat- och balansräkningen för räkenskaps-
året 2005 samt beviljar styrelsens medlemmar ansvarsfrihet.
Beslut: Föreningsstämman beslutade att i enlighet med revisorernas tillstyrkan 
enhälligt bevilja styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2005.

§ 10 Motioner och proposition:
En motion förelåg: Dålig anslutning städdagar Kvarter 2b.
Motionställaren redovisade sina skäl för motionen. Diskussion följde på detta.
Bl a redovisade Bill Hökander REV’s (Riksförbundet Enskilda Vägar) syn på 
liknande avgifter, en medlem föreslog att ge exempelvis 200:- till varje som 
ställer upp på städdagen. Möjligheten att ställa upp andra dagar än städdagen 
togs upp. Medlemsrevisorn gav sin syn på frågan om straff-/belöningspengar 
vid föreningsuppdrag. Möjligheten till en eventuell efterfest i exempelvis cen-
trum lokalen för de som ställt upp på städdagen föreslogs.
Beslut: Föreningsstämman beslutade att i enlighet med styrelsen hemställan 
avslå motionen.

En proposition förelåg: Utökning av byggrätt genom en generell ändring av 
detaljplanen.
Thomas Johansson presenterade styrelsens skäl till motionen. Propositionen
diskuterades av föreningsstämman. En medlem poängterade vikten av att för-
söka få utökad bygghöjd också likväl som utökad byggyta.
Beslut: Föreningsstämman godkände propositionen enhälligt, och gav styrelsen 
i uppdrag att driva frågan om en utökad byggrätt.  

§ 11 Ersättning till de förtroendevalda:
Styrelsens förslag är oförändrade arvoden enligt nedan.
Styrelsen:
Styrelsearvode 50 000 kr att fördelas enligt styrelsens egna beslut.
Mötesarvode 500 kr pr deltagare/vid protokollfört styrelsemöte
(beräknat 7 st styrelsemöten)
Medlemsrevisor:
Revisorsarvode 5 000 kr
Grannsamverkans ombud:
Mötesarvode 500 kr/pr deltagare vid protokollfört möte, max 3 möten.
Valberedning:
Mötesarvode 500 kr/pr deltagare vid protokollfört möte, max 3 möten.

Beslut: Föreningsstämman beslutade enhälligt att godkänna styrelsens förslag
på ersättning till de förtroendevalda:
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§ 12 Styrelsens förslag till utgifts- och inkomststat (budget) för 2006:
Budgeten för 2006 gicks igenom av stämman med början av Gemensam admi-
nistration och Ga:1. En fråga ställdes om vad köpta tjänster innhåller, likaså 
ställdes en fråga om fonden på centrumanläggningen. Kassören Lillemor 
Nordlund svarade på frågorna.
Frågor om höjningen på Ga:2 (vatten) ställdes. Jimmy med flera i styrelsen 
svarade på frågorna: vi har under året haft flera kostsamma läckor i vattensys-
temet, bl a rördragningen är gammal, och dålig på vissa ställen. Även investe-
ringar har gjorts sista åren med byte av ventiler som har tärt på fonden. Detta 
tillsammans, har gjort att fonden för Ga:2 har sjunkit rejält. Flera problem 
med vattnet kan befaras i framtiden.
Olika förslag i frågan kom från medlemmarna beträffande höjningen på Ga:2 
förutom den av styrelsen ställda förslaget, bl a:
a) Ingen höjning alls av Ga:2-avgiften.
b) Hälften av den föreslagna höjningen på Ga:2.
c) Den av styrelsen förslagna höjningen på Ga:2’s avgift för 2006. Men att 

styrelsen till nästa budgetår ska presentera en underhålls- och förnyelse-
plan på 5-10 år för Ga:2. Med ett förslag på underhålls- och förnyelsefond.
Detta ska ligga till grund för kommande förslag till Ga:2-avgifter.

Mötesordförande ställde styrelsens och uppkomna förslag mot varandra.
Beslut: Föreningsstämman beslutade enligt punkt c): 
Den av styrelsen förslagna höjningen på Ga:2’s avgift för 2006. Men att 
styrelsen till nästa budgetår ska presentera en underhålls- och förnyelse-
plan på 5-10 år för Ga:2. Med ett förslag på underhålls- och förnyelsefond.
Detta ska ligga till grund för kommande förslag till Ga:2-avgifter.

Stämman fortsatte med budgeten för Ga:3 och Ga:4

Beslut: Föreningsstämman beslutade att godkänna styrelsen förslag på utgift- 
och inkomststat i sin helhet för år 2006.

§ 13 Uttaxering och senaste förfallodag:
Mötesordförande läste upp styrelsens förslag till uttaxering och senaste betal-
ningsdag enligt följande:

Ga:1 centrumanläggning, bad och grönområden
andelstal 1.0 760 kr/medlem

Ga:2 vattenanläggningen
andelstal 1.0 800 kr/medlem
andelstal 0.75 600 kr/medlem

Ga:3 infiltrationen
andelstal 1.0 600 kr/medlem

Ga:4 vägar och stigar
andelstal 1.0 500 kr/medlem
andelstal 0.5 250 kr/medlem

Gemensam förfallodag för samtliga avgifter 2006-06-30

Beslut: Föreningsstämman beslutade enhälligt enligt styrelsens förslag om 
uttaxering och sista förfallodag.

§ 14 Val av styrelse:
Valberedningens sammankallande Ingalill Blessered presenterade de av val-
beredningen föreslagna personerna. De presenterade sig sedan själva när de 
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blev aktuella för val. Thomas Johansson gav en kort presentation av sina tan-
kar för framtiden.

Valberedningens förslag på val av ordförande:
Thomas Johansson nyval 2 år

Beslut: Föreningsstämman valde enhälligt Thomas Johansson till ordförande 
enligt valberedningens förslag.
Valberedningens förslag på val av 3 st ordinarie ledamöter:

Tomas Arenhammar omval 2 år

Beslut: Föreningsstämman valde Tomas Arenhammar som ordinarie styrelse-
ledamot enligt valberedningens förslag.

Monika Ravander nyval 2 år

Beslut: Föreningsstämman valde Monika Ravander som ordinarie styrelsele-
damot enligt valberedningens förslag.

Johan Bergström nyval 2 år

Beslut: Föreningsstämman valde Johan Bergström som ordinarie styrelsele-
damot enligt valberedningens förslag.

Valberedningens förslag på val av 2 suppleanter:

Suppleant: Birgitta Lidgren nyval 1 år
Ronny Andersson nyval 1 år .

Beslut: Föreningsstämman valde Birgitta Lidgren och Ronny Andersson som 
suppleanter enligt valberedningens förslag.

§ 15 Val av 10 ombud för grannsamverkan:
Mötesordförande läste upp valberedningens förslag på grannsamverkans 
ombud:
Kvarter 1 Ulla Blanck omval 1 år
Kvarter 2a Anna-Lena Arenhammar omval 1 år
Kvarter 2b Arne Blessered omval 1 år
Kvarter 3a Kenneth Wiman omval 1 år
Kvarter 3b Stanley Rosengren omval 1 år
Kvarter 4 Kent Nykvist omval 1 år
Kvarter 5 Ulf Svanlund omval 1 år 
Kvarter 7 Birgitta Lidgren omval 1 år
Kvarter 9 Håkan Österman omval 1 år
Kvarter 11 Ulf Carlsson nyval 1 år
Beslut: Föreningsstämman valde grannsamverkans ombud i enlighet med val-
beredningens förslag.

§ 16 Val av revisorer:
Valberedningens förslag på medlemsrevisor är:
Medlemsrevisor Folke Lundberg omval 1 år
Suppleant Jessica Riddersholm omval 1 år

Beslut: Föreningsstämman valde Folke Lundberg som medlemsrevisor  och 
Jessica Riddersholm som suppleant enligt valberedningens förslag.

Valberedningens förslag på auktoriserad revisor är:
Ernst & Young AB
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Beslut: Föreningsstämman valde Ernst & Young AB som auktoriserad revi-
sor enligt valberedningens förslag.

§ 17 Val av valberedning:
Förslag på valberedning saknades. Den sittande valberedningen har gjort ett 
mycket bra arbete, och ombads av föreningsstämman att sitta kvar. Då det 
fattades en i valberedningen föreslogs Jimmy Skytt av föreningsstämman.
Förslag på valberedning blev:

Sammankallande: Ingalill Blessered omval 1 år
Gun Östlund omval 1 år
Jimmy Skytt nyval 1 år

Beslut: Föreningsstämman valde de föreslagna enligt ovan.

§ 18 Övriga frågor och information från styrelsen:
• Hemsidan togs upp till diskussion av medlemmarna. Vikten av att den 
hålls aktuell, och gärna får en bredare användning framhölls. Frågor ställdes 
om hemsidan, som Monika Ravander besvarade, och även bad medlem-
marna inkomma med material till hemsidan (www.enviken.net).
(Adress till Monikas e-postadress finns i Enviksbladet)

• Vinterunderhållet på samfällighetens vägar diskuterades, önskemål fram-
fördes om att infarterna till stigarna inte ska blockeras av upplogad snö. Vik-
ten av att medlemmarna skottar vid brevlådorna så att posten kan komma 
framhölls. Frågan ställdes om vägentreprenören har fått en uppdragsbeskriv
ning. Raymond Blanck berättade att entreprenören har fått det. Det allmän-
na intrycket var att vinterunderhållet sköts bra på våra vägar.
Sommarunderhållet och underhållsplan på vägarna togs upp.

• Kvarliggande hundbajs på stigarna diskuterades. Ett förslag var att ha 
några soptunnor längst stigarna, eller att medlemmar tillåter att man kan läg-
ga hundbajspåsarna i deras soptunnor. De som tillåter det, kan visa det med 
en etikett på soptunnan. En medlem sa sig kunna ordna sådana etiketter.
(Hämtadress av etiketter meddelas i så fall på hemsidan och i Enviksbladet)

• Ett förslag kom på att matning av rådjur, och ev. fåglar skulle förbjudas.
Förslaget väckte en kort diskussion för och emot. Mötesordförande föreslog 
att styrelsen skall få i uppdrag att titta på frågan, vilket stämman tog som 
beslut.

• En medlem tog upp frågan om underhållet av stigen nedanför centruman-
läggningen, då den är i dåligt skick. Styrelsen fick i uppdrag att titta på frå-
gan.

• Frågor kom om våra infiltrationsbäddars tillstånd. Dessa besvarades av 
Christer Welander. Christer berättade att vi skall undvika att investera i bäd-
darna innan vi får kommunens svar på en lösning av avloppssystemet. Det vi
ser till är att underhållet av bäddarna sker på ett bra sätt.

• Flera medlemmar frågade när de upplagda rishögarna tas bort, då en del 
har legat i flera år. Tomas Arenhammar sa att de skall bort i vår.

• Vilka uppdragskontrakt som samfälligheten har upphandlat efterfrågades.
Styrelsen svarade att det är vägunderhållet och underhållet av infiltrations-
bäddarna. Önskemål framfördes om att uppdragsbeskrivningarna skulle 
kunna finnas läsbara via hemsidan.

sid 5(6)



14

• Föreningsstämman avtackade avgående styrelseordförande Bill Hökander, 
de 2 styrelseledamöterna Jimmy Skytt och Raymond Blanck med blommor 
och varma applåder för ett mycket gott, uppoffrande och långvarigt arbete 
för samfällighetens bästa.

§ 19 Tid och plats där stämmoprotokollet hålls tillgängligt:
Mötessekreteraren Roy Lindström bedömde att protokollet skall finnas om 
ca 14 dagar efter stämman på anslagstavlan vid Centrumanläggningen. Och 
även på anslagstavlorna vid Enviksvägen och Forsavägens infarter.
Protokollet kommer även som en PDF-fil på vår hemsida (www.enviken.net).
Beslut: Föreningsstämman godkände tidpunkten och platserna.

§ 20 Stämmans avslutande:
Mötesordförande Rolf Linder tackade närvarande deltagare för visat 
intresse och förklarade i och med detta föreningsstämman vara avslutad.
Föreningstämman gav sitt varma tack till Rolf för ett väl utfört arbete som 
mötesordförande.

Enviken 2006-03-26
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Väg 1 Enviksvägen
Väg 3 Roddarbacken
Väg 4 Västanvindsvägen
Väg 5 Sunnanvindsvägen
Väg 6 Lögarvägen
Väg 7 Seglarvägen
Väg 8 Skotvägen
Väg 9 Mastvägen
Väg 11 Bojvägen
Väg 12 Seglarvägen
Väg 13 Rönnerdahls väg
Väg 14 Oxdragarbacken
Väg 15 Sjösalavägen
Väg 17 Himlajordsbacken
Väg 18 Änglamarksstigen
Väg 19 Sommarnattstigen
Väg 20 Forsavägen
Väg 21 Solrundan
Väg 22 Bivägen
Väg 23 Hummelstigen
Väg 24 Honungsvägen
Väg 25 Gryningsvägen
Väg 26 Skymningsstigen
Väg 27 Getingvägen
Väg 28 Stickvägen
Väg 29 Månvägen
Väg 30 Stjärnstigen
Väg 31 Myrvägen
Väg 32 Ridvägen
Väg 33 Stallbacken
Väg 34 Ponnystigen
Väg 35 Galoppbacken
Väg 36 Sadelvägen
Väg 37 Ringdansvägen
Väg 39 Valsstigen
Väg 40 Hambosvängen
Väg 41 Dansbanevägen
Väg 42 Rumbavägen
Väg 43 Östanvindsvägen

Sigfridsvägen (mot badet)
Hamnvägen (mot hamnen)
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Tjocka streckade linjerna är lika
med kvartersgräns.


