Informationsblad april 2010
Envikens Samfällighetsförening
Föreningslådan
760 10 Bergshamra
Föreningens hemsida: www.enviken.net

Enviksbladet 2010
Enviksbladet innehåller information som berör oss alla och sänds till alla medlemmar inför sommaren.
Har du frågor? Tveka inte att kontakta någon ansvarig. De olika ansvarsområdena finns på sid. 2 – 8.

Foto: Roy Lindström

Servicetelefon: 073-919 61 08
För att öka servicegraden samt underlätta för våra medlemmar har styrelsen beslutat att med
ett gemensamt telefonnummer tillhandahålla såväl svar på frågor som eventuell felanmälan.
Detta nummer är till för frågor och felanmälan rörande föreningens tekniska installationer
såsom vägar, centrumanläggning, vatten, avlopp mm.
Vad avser frågor rörande administration hänvisas till ordinarie styrelseledamöter.

OBS! 2 städdagar i år, vår och höst!
OBS! Familje- och städdag för området 2010 är lördagen den 29 maj kl 10.00,
och under Tomas Arenhammars ledning lördagen den 11 september kl 10.00.
Kallelse kommer att sättas upp på särskild skylt vid varje infart till området.
Reservera redan nu dessa dagar !!!
Du som av någon anledning inte kan deltaga, kontakta ditt kvartersombud !

Telefonnummer
för information eller felanmälan
Föreningens

hemsida:
postadress:
org. nr:
servicetelefon:

www.enviken.net
Envikens samfällighetsförening • Föreningslådan • 760 10 Bergshamra
716417-1980
073-919 61 08

Ordförande

Thomas Johansson

Tel: 0176-26 06 09, rmt@telia.com

Medlemsregister, medlemsavgifter
Vice ordf.

Lillemor Nordlund

0176-26 08 27, 070- 209 39 33
skarpluvan@msn.com

Information, Enviksbladet

Sonja Hultgren

0176-26 03 08, 070-672 82 24.
sohu@telia.com

Centrumanläggningen, strandbad,
brygga, lekplats, skogs/grönområden

Tomas Arenhammar

073-919 61 08
tomas.arenhammar@telia.com
0709-35 62 58

Christer Welander
Uthyrning av lokalen

Anna-Lena Arenhammar 073-919 61 06

Vattensystemet

Froni Isaksson
Tomas Arenhammar

Infiltrationsbäddar

Christer Welander
Tomas Arenhammar

Vägar och stigar

Monika Ravander
Tomas Arenhammar

Grannsamverkan

Ronny Andersson
Christian Rosander

Valberedning, sammankallande

0176-26 08 99, 0733-566 475
family.isaksson@telia.com
073-919 61 08
0709-35 62 58
c.welander@telia.com
073-919 61 08
0761-22 63 17
monika.ravander@enviken.net
073-919 61 08
070-293 22 51
ngrand@live.se
070-754 51 05

Anita Danielsson

0176-26 07 33
Solrundan 15

Ulf Linder

0176-26 13 49
Soltaggen 29

Elvi Hellström

0176-26 33 31
Sunnanvindsvägen 28

Medlemsrevisor

Folke Lundberg

070-662 38 01

Ansvarig hemsidan

Monika Ravander

monika.ravander@enviken.net
0761-22 63 17

Tennisbanan

Tomas Arenhammar

0176-26 12 81, 073-919 61 08

Boulebanan

Olof Malm

0176-26 03 72, 070- 205 26 51

Envikens Båtklubb, fristående klubb

Lillemor Nordlund

båtplatser: 0176-26 08 27, 070- 209 39 33

Om det ej är akut, ring ej för tidigt på morgonen eller för sent på kvällen.
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Styrelsen för 2010
Thomas Johansson, Änglamarkstigen 9
tfn 070-346 81 89
rmt@telia.com

Ordförande, ansvarig för administration och information,

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

Kassör, vice ordförande, medlemsregistret
och administration

Sonja Hultgren, Ridvägen 13
tfn 0176-26 03 08
sohu@telia.com

Sekreterare, administration och information,
Enviksbladet

Tomas Arenhammar, Myrvägen 4
tfn 073-919 61 08 (servicetelefon)
tomas.arenhammar@telia.com

Ledamot, ansvarig för ga:1 centrumanläggning,
strandbad, brygga och lekplats, skogs- och ängsmarker
medhjälpare ga:2, ga:3 och ga:4

Froni Isaksson, Ponnystigen 9
tfn 0176-26 08 99, 0733-566 475
family.isaksson@telia.com

Ledamot, ansvarig för ga:2 vattenförsörjning

Christer Welander, Västanvindsvägen 15
tfn 0709- 35 62 58
c.welander@telia.com

Ledamot ansvarig för ga:3 tio infiltrationsbäddar,
medhjälpare ga:1

Monika Ravander, Getingvägen 18
tfn 0761-22 63 17
monika.ravander@enviken.net

Ledamot, ansvarig för ga:4 vägar och stigar,
administration, information och ansvarig för hemsidan

Ronny Andersson, Sunnanvindsv. 7
tfn 070-293 22 51
ngrand@live.se

Suppleant, ansvarig för grannsamverkan

Christian Rosander, Galoppbacken 12
tfn 070-754 51 05
chris.ros@tele2.se

Suppleant, medhjälpare grannsamverkan

Administration och information
För föreningens administration och information svarar
Thomas Johansson, Lillemor Nordlund, Sonja Hultgren och Monika Ravander

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

Ordförande har ordet:

Thomas Johansson

När jag skriver detta så verkar det äntligen lacka mot en alltför sen vår. Med
den långa vintern i minnet kan jag konstatera att inköpet av en egen traktor
har slagit mycket väl ut. Vi har haft en bra snöröjning trots de stora snömängderna. Stundtals så mycket snö att det varit på gränsen att hinna ploga färdigt
innan det var dags att börja om. I övrigt har verksamheten flutit enligt plan
utan några stora incidenter. Till skillnad från föregående år har även vattnet
fungerat tillfredställande trots ålder och krämpor på systemet. Det vi får hoppas på nu är att både vatten och avlopp klarar sig utan stora investeringar fram
till att vi får kommunalt vatten och avlopp.

Som vi informerade om på årsmötet är sommarens utmaning att påbörja arbetet med slyröjning och
gallring av våra gemensamma marker enligt den skogsvårdsplan som tagits fram. Min förhoppning
är att vi inom några år har arbetat ikapp så att vi får ett vackert och i framtiden mera lättskött
område. Jag vill i detta sammanhang även påminna om vikten av att vi alla hjälps åt med att hålla
våra diken i bra skick och fria från sly. Detta är mycket viktigt dels ur trafiksäkerhetssynpunkt men
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även för att avrinningen skall fungera som det är tänkt. Om alla tar sitt ansvar blir det både snyggt
och trafiksäkert.
Sist men inte minst vill jag tacka styrelsen och alla engagerade medlemmar för det gångna året.
Det känns bra att arbeta i en förening där så många är intresserade av att verksamheten bedrivs på
ett utvecklande sätt med vår gemensamma trevnad som riktmärke. Nu ser vi fram mot en lång och
varm sommar då vi kan njuta av vår natur och koppla av efter vinterns vedermödor.

Sekreteraren har ordet:
Enviksbladet skickas ut en gång per år, den innehåller aktuell information och
telefonnummer m.m. Spar Enviksbladet tills nästa år, då ett nytt kommer
ut! De senaste årens nummer av Enviksbladet finns även att hämta på vår
hemsida www.enviken.net som pdf-filer. Det gäller även de senaste årens
årsmötesprotokoll. Envikens föreningsstadgar finns också att hämta där.
Tyck gärna till på min e-mailadress: sohu@telia.com
om ni saknar något i informationsväg, Enviksbladet m.m.
Tänk på att hemsidan och anslagstavlorna är informationsbärare som snabbt
ger “dagsaktuell” information.

Sonja Hultgren

Foto: Eget

Hemsidan, webadress: www.enviken.net
Ansvarig är Monika Ravander
Så har då äntligen föreningens nya hemsida publicerats och jag hoppas att ni
som besöker den skall uppskatta den. Hittills har hemsidan haft 2 813 besökare, vilket är något högre än motsvarande period förra året. Jag hoppas att ni
skall finna att hemsidan hålls så aktuell som möjligt. För att detta skall vara
möjligt är det av yttersta vikt att ni mailar mig om ni ser något som händer i
området, så jag kan lägga ut det på hemsidan.
Ni kan också maila till de resp ansvariga för föreningens olika ansvarsområden.
Deras mailadress hittar ni på styrelsesidan.

Monika Ravander

Fortfarande kan ni annonsera om ni vill köpa eller sälja något. Vi för gärna in inlägg under signatur,
men vi måste veta vem du är, namn och telefonnummer är ett måste.
Maila mig gärna på: webmaster@enviken.net.

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. Fakturorna är utskickade början april. På fakturan finns uppgift om
plusgirot, om Du har svårt att betala med bankgiro. Kom ihåg att alltid
ange faktura och medlemsnummer (väg och tomtnummer) som står på
din faktura. Vid kontakt med mig använd medlemsnummret.
Har du flyttat eller sålt din fastighet, så är det din skyldighet att meddela
detta till kassören. Använd vår blankett som finns att hämta på hemsidan,
skicka in den, eller lägg den i föreningslådan som finns i korsningen
Forsavägen/Stallbacken. Detta gäller även adressändring av din hemadress.

Lillemor Nordlund

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

Grannsamverkan
Ansvarig är Ronny Andersson
med Christian Rosander som medhjälpare.
Grannsamverkan med ombud står inför stora förändringar under det kommande året.
Det kommer att bli två städdagar, där vårens städdag
kommer att ägnas åt vårt närområde. Höstens städdag kommer att vara som vi haft det senaste åren.
Vidare så kommer kvartersombuden inte att vara så
lokala som de varit nu, utan vara mer flexibla. Man
Ronny Andersson Foto: Lillemor
behöver således inte bo i det kvarter som man är
ansvarig för. Vilket i slutändan borde bli lättare att få ombud att ställa upp.

Christian Rosander

Foto: Eget

”Grannens ögon är det bästa skyddet” säger närpolisens ansvarige för grannsamverkan. Lås, märk
dina dyrbara ägodelar och våga vara en nyfiken granne. Det är polisens bästa tips för att förebygga
inbrott. Om ni upptäcker brott eller skadegörelse, ring genast till polisen!
Så jag ser fram emot en välbesökt städdag den 29 maj och den 11 september, då vi alla hjälps åt att
hålla snyggt i vårt område.

Grannsamverkans grannsamverkansombud
Ansvariga från styrelsen:
Ansvarig

Ronny Andersson
Tel: 070-293 22 51

Sunnanvindsvägen 7

760 10 Bergshamra
E-post: ngrand@glocalnet.net

Medhjälpare

Christian Rosander
Tel: 070-754 51 05

Galoppbacken 12

760 10 Bergshamra
E-post: chris.ros@tele2.se

Valda ombud:
Kvarter 1

Johan Jarbrant
Tel: 070-968 68 82

Himlajordsbacken 16

760 10 Bergshamra

Kvarter 2

Torbjörn Enström
Tel: 0176-26 10 15, 08-618 69 68

Enviksvägen 3

760 10 Bergshamra
E-post: torbjorn.enstrom@ibx.se

Kvarter 3

Christer Welander
Tel: 070-935 62 58

Västanvindsvägen 15

760 10 Bergshamra
E-post: c.welander@telia.com

Kvarter 4

Lollo Hellström
Tel: 070-720 70 04

Sunnanvindsvägen 27

760 10 Bergshamra

Kvarter 5

Ulf Carlsson
Ringdansvägen 1
Tel: 0176-26 14 17, 070-687 80 67

760 10 Bergshamra

Kvarter 6

Kenneth Wiman
Tel: 0176-26 12 62

Bivägen 1

760 10 Bergshamra
E-post: kenneth.wiman@telia.com

Kvarter 7

Ulf Linder
Tel: 0176-26 13 49

Soltaggen 29

760 10 Bergshamra

Kvarter 8

Benita Åkerback
Ridvägen 9
Tel: 0176-26 09 63, Mobil: 0707-14 14 41, 0708-85 67 62

760 10 Bergshamra
benita_e_m@hotmail.com

Anita Danielsson
Tel: 0176-26 07 33

760 10 Bergshamra

Solrundan 15

Vilket kvarter Du tillhör framgår av kartan på sista sidan.
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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 medlemmar i Esf för personligt bruk. Lokalen är ej avsedd
för utomstående möten och sammankomster.

Tomas Arenhammar Foto: Lillemor

Kostnaden är nu 300 kr för medlemmar tillhörande ga:1
och 500 kr för övriga medlemmar.

Anna-Lena Arenhammar

För klubb- och föreningssammankomster, öppna för alla medlemmar är kostnaden 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 söndagen den 6:e juni fram till och med söndagen den 22
augusti, mellan kl 08.00 och 21.00. OBS! Grindar och toaletter låses kl 21.00. 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 gäster inom vårt område. Poolanläggningen kommer att skötas av Tomas Arenhammar med familj.
Poolencup: Spelas lördagen den 7 augusti
Tennisbanan: Kontakta Tomas Arenhammar 0176-26 12 81, 073-919 61 08
Strandbadet: är öppet från den 1:a juni.
Bryggan: nedanför centrumanläggningen är till för aktiviteter som vattenskidåkning och fiske.
Lekplatsen: vid Solrundan är en trevlig träffpunkt.
Boulebanan: drivs av Envikens Boulesällskap EBS.
Envikens Båtklubb: Klubbens ordförande är Björn Zandin, tfn 073-504 60 00, 08-540 255 54.
Kassör (även handläggare av medlemsregister och båtplatsfördelning) är Lillemor Nordlund.
tfn 0176-26 08 27, 070-209 39 33.
OBS!! Alla klubbmedlemmar skall ha fyllt i den nya medlemsblanketten med bl a familjemedlemskap. Blanketten finns att hämta i klubbhuset, i Flaskposten eller på samfällighetens hemsida:
föreningar/Envikens båtklubb
Ni som skall sälja er fastighet, informera köparen om att ta kontakt med kassören om ett
eventuellt fortsatt medlemsskap i båtklubben.
Ni som har köpt fastighet, ta kontakt med kassören om ett eventuellt fortsatt medlemskap, eller
eventuellt ansöka om medlemsskap.
Information om klubben får du genom att besöka samfällighetens hemsida: föreningar/Ebk.
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Skogs- och ängsmarker
Ansvarig är Tomas Arenhammar, med Christer Welander som medhjälpare.
Ett tips till er fastighetsägare som har kvarliggande ris på tomten och ej vill elda: Salmunge återvinningsstation tar emot riset. Det finns även plats på området för tippning av ris och sly, kontakta
Tomas Arenhammar på tel: 073-919 61 08. 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 människor. Dessutom tycker inte skogens innevånare om att bli jagade av lösa hundar. Hundbajset plockar vi givetvis upp på gångstigar och vägar. Bajspåsarna slänger vi i egen soptunna och inte i naturen.
Kattägare.
Vore bra om ni höll koll på era katter. Inga sommarkatter kvar när sommaren är slut.

Ga:2
Vattenförsörjningen
Ansvarig är Froni Isaksson, med Tomas Arenhammar som medhjälpare.
Båda är bofasta i området.
Viktig vatteninformation över ev. stopp eller störning av annan karaktär
läggs ut på vår hemsida samt våra anslagstavlor. Anslagstavlorna finns tillgängliga på alla infarter i området, kör inte bara förbi ta för vana att stanna och
läsa av läget. Ta den möjligheten att informera dig.

Froni Isaksson

Foto: Eget

OBS! Vattenförbrukningen får ej överstiga 300 liter/dygn. Du kan inte låna av annan fastighets vattenkvot. Det är ej tillåtet att tvätta bilen, eller att vattna med slang, vattenspridare
högtryck i gröngräset och på berghällar.
Till eventuella erbjudanden från entreprenörer om vårrengöring av hustaken som kan vara lockande att köpa, är det utomordentligt viktigt att ni försäkrar er att de medför egen vattentank.
Entreprenören kan inte använda föreningens dricksvatten för detta ändamål. Har ni planer
på att rengöra i egen regi, då gäller det att tänka på att jag har 300 liter/dygn och det skall räcka
även till övriga hushållssysslor under dygnet. Det innebär att jag rengör en bit i taget över tid.
Alla fastighetsägare med avtappningsventil på tomten måste tänka på att: Ventilen skall vara helt
stängd eller helt öppen, annars läcker ventilen. Ventilen skall även kontrolleras regelbundet,
för att ventilen kan börja läcka p.g.a. rostangrepp eller åldersutmattning.
Uppmaning till alla fastighetsägare att se över att ni har en fungerande nyckel till de ventiler som
finns på er egen tomt, för att både kunna öppna/stänga av vattnet.
Föreningens ansvar för kranar i ”Sommarvattenområdet” gäller endast tappkranen längst upp på
vattenledningen. Ej kranar in mot fastigheten. De som har egna kranar in till fastigheten skall se
till att dessa är AVSTÄNGDA under vinterhalvåret då sommarvattnet ej är påslaget.
Men glöm ej att tappa ur ledningarna i huset under vintern p.g.a. frysrisken.

RESPEKTERA BEVATTNINGSFÖRBUDET MED SLANG ELLER
VATTENSPRIDARE! 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.
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Ga:3
Gemensamma infiltrationsbäddarna
Ansvarig är Christer Welander, med Tomas Arenhammar som medhjälpare
Under året, så kommer följande att uträttas på de gemensamma
infiltrationssystemen. Slamsugning och spolning av bäddarna kommer att
genomföras vår och höst. Provtagning av bäddarna 1, 3 och 4 kommer att
göras enligt de åläggande kommunen har fastställt.Normalt underhållsarbete
och nödvändiga reparationer kommer att ske.
Norrtälje kommunen har på möte i Norrtälje talat om att området kommer
att anslutas till kommunalt vatten och avlopp under 2013 under förutsättning
Christer Welander
att enkätundersökningen visade att majoriteten vill ha den utvecklingen.
Annars kommer vi anslutas vid en senare tidpunkt till en betydligt dyrare kostnad
för fastighetsägarna.

Foto: Roy

När det nya avloppsnätet är inkopplat så kommer vårt gamla nät att läggas ned och åtgärder kommer att vidtagas för iordningsställande av marken kring våra nuvarande bäddar.
Vid akuta åtgärder så ringer man på telefon 073-919 61 08.

Ga:4
Vägar och stigar
Ansvarig är Monika Ravander, med Tomas Arenhammar som medhjälpare.
Så har då äntligen vintern släpp sitt grepp om Enviken, och vi kan se fram
emot våren. Den gångna vintern har, efter vad jag förstår, varit den värsta
sedan 70-talet. Jag vill tacka de som hört av sig till både mig och Tomas med
uppskattning om hur vägarna har skötts i vinter.
Men nu riktar vi in oss på våren och som vanligt kommer vi att börja med att
sladda vägarna och fylla igen de “potthål” som uppstått under hösten och vintern. Vägarna kommer också att dammbindas. De vägstolpar som tagit skada
av all snö kommer att bytas ut. Våra stigar kommer att skrapas och grusas.

Monika Ravander Foto: O. Malm

Parkeringsförbud råder i hela Envikens område. Parkering är endast tillåten
på egen tomt och markerade p-platser. Det är viktigt att större fordon för snöröjning och sandning
obehindrat kan ta sig fram. Även räddningstjänstfordon, sopbil och slambil kräver utrymme.
Tänk på att hålla nere hastigheten och att högerregeln gäller inom området. Enviksvägen (väg 1)
och Forsavägen (väg 20) är inga huvudleder.

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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Länna Bygdegård, Hysingsvik
Lördagen den 27 mars 2010, kl 13.00.
71 st (representerar 57 fastigheter inkl 15 st med fullmakter)

§6. Fastställande av röstlängd.
Röstlängden innehöll 57 fastigheter och 15 fullmakter.
Beslut: Föreningsstämman godkände röstlängden.

§5. Frågan om kallelse till stämman har skett i behörig ordning.
Kallelsen sändes ut i slutet av februari.
Beslut: Föreningsstämman beslutade att kallelsen har skett i behörig ordning

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

§3. Val av ordförande för föreningsstämman.
Till ordförande för föreningsstämman föreslogs Björn Zandin.
Beslut: Föreningsstämman valde till mötesordförande: Björn Zandin.

§2. Fastställande av dagordning.
Inga önskemål om tillägg på dagordningen lämnades.
Beslut: Föreliggande dagordning godkändes av föreningsstämman.

Sid 1(6)

§1. Stämmans öppnande.
Samfällighetens ordförande Thomas Johansson hälsade alla deltagare välkomna till
föreningsstämman och förklarade denna öppnad.

Plats:
Tid:
Närvarande:

Protokoll vid ordinarie årsstämma 2010 för Envikens samfällighetsförening.

Orgnr: 716417-1980

Sid 2(6)

§11. Styrelsens förslag till utgifts- och inkomststat (budget) för år 2010
Mötets ordförande hänvisade till budgetförslaget med början på sidan 6 i kallelsen och
framåt för de olika gemensamhetsanläggningarna. Föreningsstämman hade inga frågor.
Beslut: Föreningsstämman beslutade att godkänna styrelsens förslag på utgifts- och
inkomststat (budget) för samtliga Ga gällande år 2010.

Beslut: Föreningsstämman beslutade enhälligt att godkänna styrelsens förslag på
ersättning till de förtroendevalda.

§10. Ersättning till de förtroendevalda.
Styrelsens förslag är oförändrade arvoden för 2010 enligt nedan.
Styrelsen:
Styrelsearvode:
60 000 kr att fördelas enligt styrelsens egna beslut.
Mötesarvode:
500 kr per deltagare/vid protokollfört styrelsemöte (beräknat 8 st)
Medlemsrevisor:
Revisorsarvode: 5 000 kr
Grannsamverkans ombud:
Mötesarvode:
500 kr per deltagare/vid protokollfört möte, max 3 möten.
Valberedning:
Mötesarvode:
500 kr per deltagare/vid protokollfört möte, max 3 möten.

§9. Revisionsberättelse jämte frågan om ansvarsfrihet för styrelsen.
Föreningens revisor Folke Lundberg läste upp revisionsberättelsen som tillstyrker att
föreningsstämman fastställer resultat- och balansräkning för räkenskapsåret 2009 samt
beviljar styrelsens medlemmar ansvarsfrihet.
Beslut: Föreningsstämman beslutade att i enlighet med revisorernas tillstyrkan enhälligt bevilja
styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2009.

§8. Förvaltningsberättelse med balans- och resultaträkning.
Mötesordförande Björn Zandin läste upp förvaltningsberättelsen rubrikvis med plats
för frågor mellan varje rubrik, och fortsatte med att läsa upp balans- och
resultaträkningen rubrikvis med plats för frågor mellan varje rubrik.
Beslut: Föreningsstämman godkände styrelsens förvaltningsberättelse med balansoch resultaträkning för år 2009.

§7. Val av två justeringsmän tillika rösträknare för föreningsstämman.
Till att vara justeringsmän och tillika rösträknare för föreningsstämman anmälde sig Torbjörn
Enström och Ulf Linder.
Beslut: Föreningsstämman valde till justeringsmän och rösträknare:
Torbjörn Enström
Ulf Linder.
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257 medlemmar /

459 medlemmar / 1 050 kr/medlem
9 medlemmar / 525 kr/medlem

Ga:3 infiltrationen
andelstal 1.0

Ga:4 vägar och stigar
andelstal 1.0
andelstal 0,5

Tomas Arenhammar
Monika Ravander
Froni Isaksson

omval 2 år
omval 2 år
omval 2 år
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Beslut: Föreningsstämman valde Tomas Arenhammar, Monika Ravander och Froni Isaksson
som ordinarie ledamöter enligt valberedningens förslag.

Ordinarie ledamöter:

Valberedningens förslag på val av 3 st ordinarie ledamöter:
Valberedningens förslag är omval på 2 år av Tomas Arenhammar, Monika Ravander och Froni
Isaksson. Inga andra förslag fanns.

Beslut: Föreningsstämman valde Thomas Johansson som ordförande enligt valberedningens
förslag.

§13. Val av styrelse.
Valberedningens förslag på val av ordförande
Valberedningens förslag är omval på 2 år av Thomas Johansson, inga andra förslag
fanns.
Ordförande:
Thomas Johansson
omval 2 år

Beslut: Föreningsstämman beslutade enligt styrelsens förslag om uttaxering samt förfallodag
enligt utlagd debiteringslängd.

Gemensam förfallodag för samtliga avgifter 2010-04-30

0 kr/medlem

370 medlemmar / 700 kr/medlem
58 medlemmar / 525 kr/medlem

Ga:2 vattenanläggningen
andelstal 1.0
andelstal 0,75

Ga:1 centrumanläggning, bad och grönområden
andelstal 1.0
426 medlemmar / 1 075 kr/medlem

§12. Uttaxering och senaste betalningsdag.
Mötets ordförande hänvisade till styrelsens förslag till uttaxering och senaste
betalningsdag enligt den utlagda debiteringslängden.

Benita Åkerback
Kenneth Wiman
Christer Welander
Torbjörn Enström
Ulf Carlsson
Johan Jarbrant
Lollo Hellström
Ulf Linder
Anita Danielsson

omval 1 år
omval 1 år
omval 1 år
omval 1 år
omval 1 år
nyval 1 år
nyval 1 år
nyval 1 år
nyval 1 år

Folke Lundberg
Jessica Riddersholm

omval 1 år
omval 1 år

Peter Borwin, Norrtälje

omval 1 år
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Beslut: Föreningsstämman valde Peter Borwin som auktoriserad revisor enligt valberedningens
förslag.

Godkänd revisor:

Valberedningens förslag på val av auktoriserad revisor är:

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

Medlemsrevisor:
Suppleant:

§15. Val av revisorer.
Valberedningens förslag på val av medlemsrevisor är:

Beslut: Föreningsstämman valde grannsamverkans ombud enligt valberedningens förslag.

Ombuden:

§14. Val av 9 ombud för kvarters- och grannsamverkan.
Valberedningens förslag på val av ombud för grannsamverkan:

Beslut: Föreningsstämman valde Ronny Andersson och Christian Rosander som suppleanter
enligt valberedningens förslag.

Valberedningens förslag på val av 2 suppleanter:
Valberedningen förslag är omval på 1 år av Ronny Andersson och Christian Rosander, inga
andra förslag fanns.
Suppleanter:
Ronny Andersson
omval 1 år
Christian Rosander
omval 1 år
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omval 1 år
omval 1 år
omval 1 år
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Fråga om revisorernas arbete
En medlem ville veta hur revisionsarbetet går till och föreningens medlemsrevisor Folke
Lundberg redogjorde för sin granskning och samarbetet med den externa revisorn.

Kvartersombudens organisation
Valberedningen lämnade ett förslag på ändrad arbetsordning för kvartersombuden som bl a
innebär att ett kvartersombud inte behöver vara knutet till ett specifikt område/kvarter. Stämman
gav styrelsen i uppdrag att se över förslaget. Om styrelsen kommer fram till att förändringar ska
göras presenteras detta i en proposition vid nästa årsstämma.

Förfrågan från Skinnsäckens samfällighetsförening
Skinnsäckens Samfällighetsförening har kommit med ett förslag att de tillsammans med
Envikens samfällighetsförening ska lämna ansökan hos Vägverket att vägen från
Svensbodavägen över Skinnsäcken mot Vik ska bli allmän väg. Om Vägverket bifaller kan det
eventuellt ge ett ekonomiskt stöd till föreningarna. Styrelsen har bifallit önskemålet att gå in med
gemensam ansökan.

§18. Övriga frågor.
Förtydligande om byggrätt.
Först när beslut har tagits i kommunen om att starta utbyggnad för vatten och avlopp i Enviken
kan föreningen ansöka hos kommunen om anstånd att arbeta för utökad byggrätt. Om
kommunen tillstyrker vår ansökan kommer en projektgrupp att tillsättas.

§17. Information om slyröjning.
Thomas Johansson informerade att en skogsvårdsplan har tagits fram för samfällighetens
gemensamma ytor. Gallring och slyröjning kommer att genomföras.
Föreningens medlemmar kan lämna önskemål om gallring till Tomas Arenhammar. Medlem
som själv önskar gallra på gemensamma ytor ska först inhämta tillstånd från Tomas
Arenhammar.

Beslut: Föreningsstämman valde de föreslagna enligt ovan.

Förslag på valberedning blev:
Sammankallande:
Anita Danielsson
Ulf Linder
Elvi Hellström

§16. Val av valberedning.
Valberedningen, som har gjort ett mycket bra arbete, avstår från att lägga förslag men förklarade
sig villiga att stå till förfogande för omval. Inga andra förslag fanns.
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Tjocka streckade linjerna är lika
med kvartersgräns.
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Väg 1
Väg 3
Väg 4
Väg 5
Väg 6
Väg 7
Väg 8
Väg 9
Väg 11
Väg 12
Väg 13
Väg 14
Väg 15
Väg 16
Väg 17
Väg 18
Väg 19
Väg 20
Väg 21
Väg 22
Väg 23
Väg 24
Väg 25
Väg 26
Väg 27
Väg 28
Väg 29
Väg 30
Väg 31
Väg 32
Väg 33
Väg 34
Väg 35
Väg 36
Väg 37
Väg 39
Väg 40
Väg 41
Väg 42
Väg 43

Enviksvägen
Roddarbacken
Västanvindsvägen
Sunnanvindsvägen
Lögarvägen
Seglarvägen
Skotvägen
Mastvägen
Bojvägen
Seglarvägen
Rönnerdahls väg
Oxdragarbacken
Sjösalavägen
Rospiggen
Himlajordsbacken
Änglamarksstigen
Sommarnattstigen
Forsavägen
Solrundan + Soltaggen
Bivägen
Hummelstigen
Honungsvägen
Gryningsvägen
Skymningsstigen
Getingvägen
Stickvägen
Månvägen
Stjärnstigen
Myrvägen
Ridvägen
Stallbacken
Ponnystigen
Galoppbacken
Sadelvägen
Ringdansvägen
Valsstigen
Hambosvängen
Dansbanevägen
Rumbavägen
Östanvindsvägen
Sigfridsvägen (mot badet)
Hamnvägen (mot hamnen)

