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Envikens Samfällighetsförening • Honungsvägen • 760 10 Bergshamra

OBS! Ny adress till hemsidan: www.enviken.net

Enviksbladet 2004
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 hittar du på sidan 2-3.

Öppet Hus
Lördagen den 7 augusti har vi Öppet Hus i centrumanläggningen mellan kl 10–14.
Föreningen bjuder på korv, läsk, kaffe och bullar. Tipsrunda kommer att hållas i vanligt ordning.

Foto:
Olof Malm
Roy Lindström

OBS! Familje- och städdag för området lördagen den 11 september 2004 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 !

Telefonnummer
för information eller felanmälan
Föreningens hemsida

www.enviken.net

Medlemsregister, medlemsavgifter

Olof Malm

0176-26 03 72, 070- 205 26 51
olof.malm@enviken.net
0176-26 14 82

Ann Duse
Centrumanläggningen, strandbad,
brygga, lekplats, skogs/grönområden

Ulf Linder

0176-26 13 49, 08-28 13 02, 070-28310 31
ulf.linder@enviken.net
0176-26 10 30

Raymond Blanck
Uthyrning av lokalen

Ulla Blanck

0176-26 10 30, 070-359 37 09
ray.ulla@swipnet.se

Vattensystemet

Jimmy Skytt

0176-26 10 58, arb. 0176-77507, 070-359 37 91
jimmy.skytt@enviken.net
0176-26 10 30

Raymond Blanck
Christer Welander
Roy Lindström
Vägar och stigar

Raymond Blanck

0176-26 10 30, 070-567 65 99
raymond.blanck@enviken.net
0176-26 10 58

Jimmy Skytt
Grannsamverkan

Ann Duse

0176-26 14 82, 070-633 24 70
ann.duse@enviken.net
0709-35 62 58

Christer Welander
Valberedning, sammankallande

0709-35 62 58
christer.welander@enviken.net
0176-26 08 06, 0708-45 45 72

Rolf Bergman

08-580 269 68
Solrundan 6

Ingalill Blessered

0176-26 07 45
Skymningsstigen 10

Gun Östlund

08-89 61 24
Sunnanvindsvägen 5

Foto Olof Malm

Infiltrationsbäddar

Rolf Bergman

Medlemsrevisor

Folke Lundberg

08-85 31 65

Ansvarig hemsidan

Monika Ravander

monika.ravander@enviken.net

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
olof.malm@enviken.net

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 kvällen.
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Styrelsen för 2004
Bill Hökander, Gryningsvägen 8
tfn 0176-26 05 73, 0176-178 73
bill.hokander@enviken.net

Ordförande, ansvarig för administration och information

Roy Lindström, Skymningsstigen 2
tfn 0176-26 08 06
roy.lindstrom@enviken.net

Sekreterare, vice ordförande, administration information

Olof Malm, Honungsvägen 2
tfn 0176-26 03 72

Kassör, medlemsregistret

Ulf Linder, Soltaggen 29
tfn 0176-26 13 49, 08-28 13 02

Ledamot, ansvarig för ga:1 centrumanläggning,
strandbad, brygga och lekplats, skogs- och ängsmarker

Jimmy Skytt , Getingvägen 4
tfn 0176-26 10 58

Ledamot, ansvarig för ga:2 vattenförsörjning

Christer Welander,Västanvindsvägen 15
tfn 0709- 35 62 58

Ledarmot ansvarig för ga:3 tio infiltrationsbäddar

Raymond Blanck, Ponnystigen 11
tfn 0176-26 10 30

Ledamot, ansvarig för ga:4 vägar och stigar

Monika Ravander, Getingvägen 18
tfn 070-721 67 80

Suppleant, administration, information och hemsidan

Ann Duse, Ridvägen 13
tfn 0176-26 14 82, 070-633 24 70

Suppleant, grannsamverkan

Administration och information
För föreningens administration och information
svarar Bill Hökander, 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.
Monika flankeras av Bill och Roy

Foto Olof Malm och Yvonne Lindström

Hemsidan har fått en ny webadress: www.enviken.net
Hemsidan sköts av Monika Ravander.
Jag vill hålla hemsidan så aktuell som möjligt med information om vad som händer i föreningen
och området. Besök den därför med jämna mellanrum. En insändarsida kommer att läggas upp.
Kanske har du några synpunkter, vill sälja eller köpa något, träffa någon som vill starta kurs eller
liknande. Har du några förslag så hör av dig. För att vi ska införa ett inlägg får du ha signatur på
sidan men vi måste veta vem du är, namn och telefonnummer är ett måste. Inga personangrepp.
Skicka ett mejl till: webmaster@enviken.net
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Ekonomi
Föreningens ekonomi är god. Totalt uppgår fonderna till drygt 1 815 900 kr
och räntan för 2003 blev nära 77 500 kr.
I år har vi ändrat aviseringen av medlemsavgifterna från tre utskick tidigare år
till ett. Sista betalningsdag är den sista juni. Detta innebär effektivare och billigare hantering. Den totala medlemsavgiften per fastighet är i huvudsak lika
som år 2003.
Vi har även övergått till bankgiro OCR. Detta sköts via nätet vilket underlättar hanteringen för kassören.
Möjlighet finns tills vidare att betala på postgiro. Postgironumret finns angiOlof Malm
Foto: Eget
vet på fakturan. Kom ihåg att ange det avi- och medlemsnummer som står på
fakturan.
Har du flytta eller sålt, så meddela detta till kassören. Skriftligt eller e-mail: olof.malm@enviken.net

Grannsamverkan
Ny ansvarig är Ann Duse. Christer Welander är kvar som medhjälpare, men
har övertagit ansvaret för Ga:3
Det långa namnet kvarters- och grannsamverkan har med fördel och styrelsens enighet bytt namn till bara grannsamverkan. Det långa namnet var
krångligt att uttala och på alla ”polis”skyltar mot brott uppsatta i området
står det endast grannsamverkan. Det har påkallats om lite festligheter i området. Det är positivt att boenden i området vill engagera sig för att få området
att leva upp. Dessutom har det pratats om en gemensam städ- och festdag för
hela familjen, där barn och vuxna träffas för att
gemensamt arbeta och sedan inta mat och dryck.

Ann Duse

Foto: Olof Malm

Bevakning genom Securitas blev lyckad förra året. Ett nytt avtal för i år har
tecknats, och vi hoppas även på ett positivt resultat även detta år. Viktigt är
att alla medlemmar är uppmärksamma på obekanta bilar och personer som
stryker runt i området. Anteckna och ta kontakt med ditt kvartersombud vid misstanke eller upptäckt
av något brottsligt. Vi hoppas alla på en lugn, lång och trevlig sommar.

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.
Samfälligheten har köpt in några vattenavstängningsnycklar.
Dessa kan beställas för inköpspriset, av sekreteraren Roy Lindström, tel: 0176-26 08 06.
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Grannsamverkans kvartersombud
Från styrelsen:
Ansvarig

Ann Duse
0176-26 14 82, 070-633 24 70

Ridvägen 13

760 10 Bergshamra
E-post: ann.duse@enviken.net

Medhjälpare

Christer Welander
Tel: 0709-35 62 58

Västanvindsvägen 15

760 10 Bergshamra
E-post: christer.welander@enviken.net

Ombuden:
Kvarter 1

Ulla Blanck
Ponnystigen 11
Tel: 0176-26 10 30, 070-567 65 99

760 10 Bergshamra
E-post: ray.ulla@swipnet.se

Kvarter 2a

Thomas Arenhammar
Myrvägen 4
Tel: 0176-26 12 81, 070-927 93 65

760 10 Bergshamra

Kvarter 2b

Petra von Matérn
Tel: 0176-26 00 33

Skymningsstigen 13

760 10 Bergshamra

Kvarter 3a

Kenneth Wiman
Tel: 0176-26 12 62

Bivägen 1

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

Kvarter 3b

Stanley Rosengren
Solrundan 4
Tel: 0176-26 06 15, 08-85 92 25, 0704-45 90 93

760 10 Bergshamra
E-post: bi.rosengren@telia.com

Kvarter 4

Kent Nyqvist
Sommarnattsstigen 1
Tel: 0176-26 03 78 070-412 37 68

760 10 Bergshamra

Kvarter 5

Ulf Svanlund
Tel: 0176-26 08 83

760 10 Bergshamra
E-post: ulfsvanlund@swipnet.se

Kvarter 7

Birgitta Lidgren
Västanvindsvägen 14
Tel: 0176-26 03 42 070-869 49 84

760 10 Bergshamra

Kvarter 9

Håkan Österman
Mastvägen 4
Tel: 0176-26 15 57, 0703-10 02 17

760 10 Bergshamra
E-post: bergshamra.mek@telia.com

Kvarter 11

Rainer Granfors
Tel: 0176-26 07 30, 08-656 70 66

760 10 Bergshamra

Änglamarksstigen 11

Ringdansvägen 37

Vilket kvarter Du tillhör framgår av kartan på sista sidan.
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Ga:1
Centrumanläggning, strandbad, bryggan och lekplatsen
Klubbhuset inrymmer en samlingslokal med kök, inkl. mikrovågsugn, diskmaskin, kyl och frys.
Lokalen uthyres till medlemmar i Esf för personligt bruk.
Lokalen är ej avsedd för utomstående möten och sammankomster.
Tips! Använd den fina lokalen till era sammankonster.
Det finns glas och porslin för 50 personer. Kostnaden är
500 kr för medlemmar tillhörande ga:1 och 800 kr för
övriga medlemmar. Depositionsavgiften är 1000 kr. Du
har tillgång till lokalen från kl 12.00 och den skall vara
städad och utrymd nästa dag kl 12.00. Tyvärr kan vi ej
tillåta övernattning..

Ulf Linder

Foto: Olof Malm

Bokning sker hos Ulla Blanck
Telefon 0176-26 10 30, 070-35 93709

Ulla Blanck

Foto: Olof Malm

Poolen kommer att vara öppen från lördagen den 12 juni fram till och med söndagen den 22
augusti, mellan kl 09.00 och 20.00. OBS! Grindar och toaletter låses kl 20.00. 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.
Även i år kommer poolanläggningen att skötas av Linus Österman med familj.
Poolen cup. Årets turnering spelas lördagen den 7 augusti.

Öppet hus - lördagen den 7 augusti, kl 10 – 14
Plats: Centrumanläggningen

Ta vara på möjligheten att bidraga till områdets utveckling.
Öppet Hus -arrangemang kommer att anordnas för tredje året.
Från styrelsens sida tycker vi att det var mycket värdefullt med Öppet Hus eftersom vi fick mycket
bra uppslag och idéer beträffande områdes framtida utveckling och skötsel. Föreningen bjuder på
korv, läsk, kaffe och bullar. Tipsrunda med priser kommer att anordnas - start kl. 11:00 t.o.m. kl.
13:30. Prisutdelning sker på plats kl. 14:00.
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.
Bryggan nedanför centrumanläggningen är nu återställd och till för aktiviteter som vattenskidåkning och fiske.
Lekplatsen vid Solrundan är en trevlig träffpunkt.
Boulebanan drivs av Envikens Boulesällskap EBS.
Den19:e juni drar vi igång med ett årsmöte kl 14.00 där vi bestämmer avgifter och spelförslag. Då
mötet är avslutat övergår vi till väsentligheter, spel och grill.
Hjärtligt välkomna nya och gamla medlemmar!
För information eller medlemskap 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.
6

Skogs- och ängsmarker
Styrelsen har i enlighet med Skogsvårdsstyrelsens anvisningar utfört skogsvårdsåtgärder såsom bl.a.
röjning/gallring. Detta sätt säkerställa en långsiktig och god återväxt av vårt skogsbestånd.
Stormfällda träd och kvarliggande ris kommer att borttagas i möjligaste mån för flisning. Befintliga
flishögar kommer att borttransporteras snarast.
Ängsmarkerna är utarrenderade, och arrendatorn ansvarar för skötseln.
Ett tips till er fastighetsägare som har kvarliggande ris på tomten och ej vill elda: Görla återvinningsstation i Norrtälje har en flismaskin och tar emot riset utan kostnad. För vår trevnads skull
håll rent och snyggt på våra gemensamma områden.
Hundägare.
För allas trevnad så råder koppeltvång i hela området. Det finns allergiska och hundrädda människor. 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.

Ga:2
Vattenförsörjningen
Vattenprover tas på kvaliten kontinueligt. Proverna kontrolleras av kommunen
och resultatet anslås i sin helhet på pumphuset vid Solrundan.
Grundvattennivån i Roslagen är lågt. Detta gäller även vårt område.
Därför skall vi alla värna om vårt goda vatten och sträva att inte slösa med det.

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

Jimmy Skytt

Foto: Olof Malm

Alla fastighetsägare med avtappningsventil på tomten måste tänka på
att ventilen skall vara helt stängd eller helt öppen, annars läcker det från den.
Var även uppmärksam om Ni ser något misstänkt t.ex. vatten i dike som normalt är torrt, eller att
det är blött på tomten. Kontakta Jimmy Skytt på telefon 0176-26 10 58, så vinner vi mycket tid
på felsökning.
Som ansvarig hoppas jag ni får en varm och skön sommar, men jag vill även att vi får vår beskärda del av
regn.

Ga:3
Gemensamma infiltrationsbäddarna
Ny ansvarig är Christer Welander. Roy Lindström som haft dubbla ansvarsområden under förra verksamhetsåret kvarstår som medhjälpare.
Spolning och slamsugning av bäddar och sandfilter har skett under maj
månad i år. Konditionen på bäddarna är som förra året, vissa bäddar fungerar
bra till halvbra, några är helt utslagna. Ålagd årlig provtagning av utloppsvattnet på bädd 1, 3 och 4 kommer att ske i början på juni.
Några mindre reparationer har eller kommer att ske på vippskopor, lucka till
pumpbrunn m.m.
Christer Welander
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Foto: Roy

Ga:4
Vägar och stigar
Vi påminner om att det är varje fastighetsägares skyldighet att hålla rent i
vägtrumman under infarten, hålla borta sly och högt gräs i diket. Belagda
vägar är nu sopade från vinterns sandning.
Under sommaren kommer ny beläggning att utföras på det mest utsatta ställena. När tjälen har släppt, kommer grusvägarna att skrapas och dammbindas
med det nya materialet som vi hade på prov förra året med positivt resultat.
Tänk på att hålla nere hastigheten för allas vår säkerhet, och att högerregeln
gäller inom hela området.
Stigen från badet till Poolhuset, kommer att få en ny sträckning.
Sågspånsslingan mot fotbollsplanen skall återställas.

Raymond Blanck Foto: O. Malm

Våra brevlådeställningar behöver ses över. Vi ber därför alla fastighetsägare att kolla upp dom egna
brevlådorna (byta ut trasiga ) samt förse dom med tomtnummer eller namn.

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.
Generellt parkeringsförbud råder i området. Parkering är tillåten endast på egen tomt. Parkering
delvis ute på vägen tolereras inte, eftersom det är viktigt att större fordon för snöröjning och sandning kan ta sig fram obehindrat. Även andra större fordon som sopbilen och slambil kräver utrymme.

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.

Avskjutning av skadat vilt!
Samfälligheten söker någon/några i området boende ansvarsfulla jägare
som har licens och jaktkort för de vapen som skall användats.
Kontakta Bill Hökander.
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2004-03-28
S

sid 1(6)

Protokoll vid ordinarie föreningsstämma 2004 för Envikens samfällighetsförening.
Plats:
Tid:
Närvarande:

Centrumanläggningen, Envikens fritidsområde.
Söndagen den 28 mars 2004, klockan 11.00.
Ca 80 deltagare, varav 69 st röstberättigade, 22 fullmakter var inlämnade.

§1

Stämmans öppnande:
Samfällighetens ordförande Bill Hökander hälsade det glädjande stora antalet
deltagarna välkomna till årsstämman och förklarade denna öppnad.
Bill berättade vidare att efter föreningsstämman serveras det kaffe och bulle.
Styrelsen såg fram mot en efterdiskussion om nutid och framtid för samfälligheten och möjlighet för medlemmarna att ställa övriga frågor.

§2

Fastställande av dagordning:
Beslut: Föreliggande dagordning godkändes av föreningsstämman.

§3

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

§4

Val av sekreterare för årsstämman:
Till sekreterare för årsstämman föreslogs Roy Lindström.
Beslut: Föreningsstämman valde till sekreterare:
Roy Lindström

§5

Beslut om kallelsen skett i behörig ordning:
Bill Hökander rapporterade att kallelsen gick ut den 24-25 februari 2004.
Beslut: Föreningsstämman beslutade att kallelsen har skett i behörig ordning.
Ordningsfråga om antal fullmakter:
En mötesdeltagare frågade om hur många fullmakter ett ombud får ha?
Bill svarade att en fullmakt utöver sin egen röst får man ha. En kort diskussion
fördes av stämman om hur stadgarna skall hållas tillgängliga för medlemmarna.
Det var några år sedan dessa skickades ut. Ett förslag från styrelsen om att stadgarna skall följa med nästa ”Enviksblad” ansåg stämman vara en tillfredsställande lösning.

§6

Angående rösträtt vid val och beslut:
Raymond Blanck rapporterade att 69 st röstberättigade var närvarande, och 22
st fullmakter var inlämnade. Dock var det några ombud som har lämnat in för
många fullmakter pr/ombud.
Dessa måste räknas bort vid en eventuell. fullmaktsomröstning.
Beslut: Föreningsstämman godkände röstlängden.
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sid 2(6)
§7

§8

Val av två justeringsmän/rösträknare för årsstämman:
Till justeringsmän och tillika rösträknare för årsstämman föreslogs
Marina Szöges och Olle Nilsson.
Beslut: Föreningsstämman valde till justeringsmän och rösträknare:
Marina Szöges
Olle Nilsson
Förvaltningsberättelse, bokslut:
Mötesordförande Rolf Linder läste upp förvaltningsberättelsen rubrikvis, med
plats för frågor mellan varje rubrik.
Några frågor om Ga:3 ställdes, bl a om hur det går med kommunen. Roy gav
en kort översikt, där bl a inget nytt från kommunen inkommit. Roy uppmana
de samfällighetsmedlemmarna att även enskilt ringa och ställa frågor till kommunen om avloppen. Roy berättade att han kommer att svara på frågor även
efter föreningsstämmans avslut.
Frågor ställdes vid Ga:4, där en del klagomål framkom om sandningen i vinter. Raymond besvarade frågorna, och sa att entreprenören har order att san da vid behov.
Även klagomål på motionsslingans dåliga skick framkom. Raymond berättade
att ”skogsentreprenören” hela tiden skjutit på de åtgärder han skulle vidta
med hänvisning till bl a sjukdom. Stämman tycke att det var dags att vidtala
någon annan entreprenör.
Frågor ställdes om gemensam administration vilket Bill besvarade och hänvi sade vidare till kallelsen ekonomiska presentation
Mötesordförande läste upp balans- och resultaträkningen rubrikvis, med plats
för frågor mellan varje rubrik.
På gemensam administration tyckte Petra von Matern att styrelsen hade/har
för mycket betalt. Bill besvarade henne med att bl a skall styrelsearvodet
täcka vad som ingår i samtliga styrelsemedlemmarnas ansvarsområdesarbete.
Erik Andersson ansåg att styrelsen inte skall ha mötesarvode. Han tyckte att
det var ovanligt. Många medlemmar ansåg tvärtom att det var det vanliga.
Roy svarade att mötesarvodet skall täcka den mötestid och eventuella resekostnader till styrelsemötet. Inga flera frågor ställdes.
Beslut: Föreningsstämman godkände styrelsens förvaltningsberättelse med
balans- och resultaträkning för år 2003.

§9

Revisionsberättelse jämte frågan om ansvarsfrihet för styrelsen:
Revisorssuppleant Lillemor Nordlund läste upp revisionsberättelsen som till
styrker att föreningstämman fastställer resultat- och balansräkningen för
räkenskapsåret 2003 samt beviljar styrelsens medlemmar ansvarsfrihet.
Beslut: Föreningsstämman beslutade att godkänna revisionsberättelsen för 2003.
Mötesordförande frågade om stämman i enlighet med revisorerna tillstyrkan
kan bevilja styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2003.
Beslut: Föreningsstämman beslutade att i enlighet med revisorernas tillstyrkan
enhälligt bevilja styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2003.

§ 10 Motioner:
En motion förelåg:
1) Arbetsdagavgift.
Mötesordförande frågade om motionsingivarna var närvarande. Då de ej var
närvarande redogjorde Bill för styrelsens hemställan till avslag på motionen.
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sid 3(6)
Inge Gyllensten tyckte att ett avslag gör att det kommer mindre folk till arbetsdagen. Även att de som kommer blir allt äldre. Inga-Lill Blessered tyckte
att kvartersombuden skulle få en bättre presentation.
Christer Welander sa att det som tas upp föreningsstämman kommer att tas
upp på kommande kvartersombudsmöte.
Bill påpekade att det kom ca 180 medlemmar på sista arbetsdagen, vilket inte
var dåligt. Bill utvecklade tanken på gemensamt arbete.
Stämman gick sedan till beslut:
Beslut: Föreningsstämman beslutade att i enlighet med styrelsens hemställan
avslå motionen.
§ 11 Ersättning till de förtroendevalda:
Mötesordförande läste styrelsens förslag till oförändrade arvoden.
Beslut: Föreningsstämman beslutade enhälligt att godkänna styrelsens förslag
enligt nedanstående:
Styrelsen:
Styrelsearvode 50 000 kr att fördelas enligt styrelsens egna beslut.
och mötesarvode 500 kr pr deltagare/vid protokollfört styrelsemöte (beräknat 7)
Medlemsrevisor:
Revisorsarvode 5 000 kr
Kvarters- grannsamverkansombud:
Mötesarvode 500 kr/pr deltagare vid protokollfört möte, max 3 möten.
Valberedning:
Mötesarvode 500 kr/pr deltagare vid protokollfört möte, max 3 möten.
§ 12 Styrelsens förslag till utgifts- och inkomststat (budget) för 2004:
Mötesordförande läste upp budgeten för 2004 rubriksvis med plats för frågor
mellan rubrikerna:
Gemensam administration:
Beslut: Föreningsstämman beslutade att godkänna fördelningen för år 2004
av Gemensam administration.
Ga:1. Centrumanläggning, bad och grönområden:
Några frågor ställdes om bevakningen (Securitas), Christer besvarade dessa.
Beslut: Föreningsstämman beslutade att godkänna utgift- och inkomststat för år
2004 av Ga:1. Centrumanläggning, bad och grönområden.
Ga:2. Vattenanläggningen:
Några frågor ställdes om investeringen i nya vattenventiler, och flera klagade
på för lågt vattentryck när det är många som använder vattnet. Olle och Roy
svarade på frågorna om vattenventilerna. När det gäller vattentrycket har
Jimmy diskuterat om att ställa upp det lite.
Beslut: Föreningsstämman beslutade att godkänna utgift- och inkomststat för år
2004 av Ga:2. Vattenanläggningen.
Ga:3. Gemensam infiltration:
Beslut: Föreningsstämman beslutade att godkänna utgift- och inkomststat för år
2004 av Ga:3. Gemensam infiltration.
Ga:4. Vägar och stigar.
Beslut: Föreningsstämman beslutade att godkänna utgift- och inkomststat för år
2004 av Ga:4. Vägar och stigar.
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§ 13 Debiteringslängd och senaste förfallodag:
Bill redogjorde för styrelsens förslag till en gemensam förfallodag på samtliga Ga-avgifter. Detta sparar mycket pengar för samfälligheten i porto och
hanteringskostnader.
Styrelsen föreslår enligt nedan:
Ga:1 centrumanläggning, bad och grönområden
andelstal 1.0
600 kr/medlem
Ga:2 vattenanläggningen
andelstal 1.0
400 kr/medlem
andelstal 0.75
300 kr/medlem
Ga:3 infiltrationen
andelstal 1.0 bädd 1,2, 5-10
600 kr/medlem
andelstal 1.0 bädd 3 och 4
550 kr/medlem
Ga:4 vägar och stigar
andelstal 1.0
500 kr/medlem
andelstal 0.5
250 kr/medlem
Gemensam förfallodag för samtliga avgifter blir 2004-06-30
Beslut: Föreningsstämman beslutade enhälligt enligt styrelsens förslag om
avgifter och sista förfallodag.
§ 14 Val av styrelse:
Val av ordförande:
Valberedning förslag:
Angelique Eklöf
Nominerad av Rolf Bergman: Bill Hökander
Angelique Eklöf presenterade sig på uppmaning av föreningsstämman. På
en fråga om Angelique har någon erfarenhet från arbete i en samfällighet
svarade Angelique nej. Flera medlemmar ansåg att det var opassande att sitta i valberedningen och samtidigt föreslås till styrelsepost.
Några medlemmar framförde åsikten att man bör sitta ett tag i en styrelse
innan man föreslås som ordförande.
Bill Hökander fick frågan om han avsagt sig att väljas om som ordförande
för en period till. Bill svarade att han inte gjort det, utan han var beredd att
ställa upp till omval. Men har ej blivit tillfrågad av valberedning. Efter ytterligare en kort diskussion meddelade Angelique att hon ej längre stod till förfogande för val till ordförandeposten. Efter detta gick stämman till val.
Beslut: Föreningsstämman omvalde enhälligt Bill Hökander till ordförande
på 2 år.
Val av övriga ordinarie ledarmöter:
Valberedningens förslag:
Ordinarie ledarmot:
Raymond Blanck
Omval 2 år
Ulf Linder
Omval 2 år
Jimmy Skytt
Omval 2 år
Beslut: Föreningsstämman valde enhälligt ordinarie styrelseledarmöter enligt
ovan.
Val av 2 suppleanter:
Valberedningens förslag:
Suppleant:
Ann Duse
Nyval 1 år
Monika Ravander
Nyval 1 år
Efter att båda förslagna suppleanter presenterat sig gick stämman till val:
Beslut: Föreningsstämman valde enhälligt suppleanter enligt ovan.
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§ 15 Val av 10 ombud för kvarter- och grannsamverkan:
Petra ansåg att det skulle finnas flera arbetsdagar att välja mellan då man
kanske inte kan den dagen som bestäms. Hon framförde att hon inte har
haft någon kontakt med sitt kvartersombud på kvarter 2b, Gösta Johansson.
Gösta svarade att han varit hos henne och bett att hon skulle söka kontakt
med honom, men hon hörde inte av sig. Till följd av Petras inlägg ställde
Gösta sin plats till förfogande som kvartersombud. Petra tillfrågades om hon
ställde upp som kvartersombud för kvarter 2b. Petra svarade att hon ställde
upp.
Valberedningens förslag, kompletterad med mötets förslag för kvarter 2b är:
Kvarter 1
Ulla Blanck
Omval 1 år
Kvarter 2a
Thomas Arenhammar
Nyval 1 år
Kvarter 2b
Petra von Matern
Nyval 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
Rainer Granfors
Omval 1 år
Beslut: Föreningsstämman valde i enlighet med valberedningens förslag och
ersättningsfärslaget för kvarter 2b
§ 16 Val av revisorer:
Valberedningens förslag är:
Medlemsrevisor
Folke Lundberg
Suppleant
Lillemor Nordlund
Revisionsbyrå
Ernst & Young

Omval 1 år
Omval 1 år

Beslut: Föreningsstämman valde revisorer enligt valberedningens förslag.
§ 17 Val av valberedning:
Då förslag på valberedning saknades, förslogs dessa till valberedning av föreningsstämman:
Sammankallande
Rolf Bergman
Nyval 1 år
Inga-Lill Blessered
Nyval 1 år
Gun Östlund
Nyval 1 år
Beslut: Föreningsstämman valde de föreslagna enligt ovan.
§ 18 Övriga frågor och information från styrelsen:
Hålls vid kaffet efter föreningsstämmans avslutande.
§ 19 Tid och plats där stämmoprotokollet hålls tillgängligt:
Mötessekreteraren Roy Lindström bedömde att protokollet senast den 15
april skall finnas vid centrumanläggningen och på områdets anslagstavlor.
Beslut: Föreningsstämman godkände tidpunkten.
§ 20 Stämmans avslutande:
Mötesordförande Rolf Linder tackade närvarande deltagare för visat
intresse och förklarade i och med detta föreningsstämman vara avslutad.
Föreningstämman gav sitt tack till Rolf för ett väl utfört arbete som mötesordförande.
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Bill berättade att kaffe och bullar serverades nu för alla medlemmarna, med
påföljande frågestund.
Vi riktar ett varmt tack till Ulla Blanck och Yvonne Lindström som stod för
kaffekokningen och serveringen!
Enviken 2004-03-28
Ordförande för mötet:

Vid protokollet:

Rolf Linder

Roy Lindström

Justeras:

Justeras:

Rättelse i §10 och §15.
Szöges
Olle
Nilsson
§ 10 Petra tyckteMarina
att kvartersombuden
skulle få en bättre presentation. Hon
framförde
att hon inte haft
någon kontakt med sitt kvartersombud. Ingalill ansåg att det skulle finnas flera arbetsdagar att välja
mellan då man kanske inte kan den dagen som bestäms.
§ 15 Gösta Johansson reste sig upp och meddelade att han ställde sin plats till förfogande, på grund av att
han kände sig påhoppad. Gösta refererade till tidigare inlägg från Petra och Ingalill. Han meddelade
att han varit hos Petra och via ett av hennes barn bett henne återkomma, men hon har inte hört av sig.
Petra tillfrågades om hon ställde upp som kvartersombud för kvarter 2b. Petra svarade att hon ställde
upp.

Rolf Linder

Roy Lindström

Marina Szöges

Olle Nilsson

Informations- och diskussionsstunden efter föreningsstämman:
Vid den efterföljande informations- och diskussionsstunden behandlades
möjligheten att gå samman till en intressegrupp för de som vill ha bredband.
Likaså för de som är intresserade av gemensamt inköp av exempelvis varmvattenberedare m.m. Roy och Bill skulle försöka lägga in information om
detta i Enviksbladet.
Olle Malm lovade att försöka lägga in en ”insändarsida” på vår hemsida.
Ett fotbollsmål återanskaffas till lekplanen. Den placeras i lekplansdelen mot
väg 25, Bill lovade att ta tag i detta.
Roy berättade att i Enviksbladet försöka få med en intresseanmälan för
exempelvis en olje/akvarell grupp inom området, likaså frågas om intresse
för en bastugrupp eller andra intressegrupper med tanke på de fina lokaler vi
har. Dessa eventuella grupper får verka självständigt på samma sätt som tennis- och bouleklubben gör nu. Vid eventuellt användande av lokalen skall en
ansvarig finnas.
Bill påpekade det viktiga i att försöka få med områdets ungdomar i olika
aktiviteter.
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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 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
Himlajordsbacken
Änglamarksstigen
Sommarnattstigen
Forsavägen
Solrundan
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)

