Informationsblad april 2008
Envikens Samfällighetsförening
Föreningslådan
760 10 Bergshamra
Föreningens hemsida: www.enviken.net

Enviksbladet 2008
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, 3 och 5.

Årsstämman 2008 hölls i Länna Bygdegård
Föreningsstämman 2008 som i år hölls i Länna Bygdegård, blev välbesökt. 135 röstberättigade deltog. Den
fråga som tilldrog sig största intresset var va-frågan.
Styrelsen gav de svar den kunde men hänsköt de flesta
av de tekniska och ekonomiska frågorna till det kommande informationsmötet med kommunen. Den skall
hållas måndagen den 7 april i Roslagsskolans aula.
En särskild kallelse om detta har skickats ut till medlemmarna.
Annars var det sedvanliga dagordningspunkterna med
bl a 4 motioner som stämman behandlade. En nyhet i
år var att antal kvarter minskas från 10 till 8.

Årstämman 2008

Foto: Lillemor Nordlund

Föreningstämmoprotokollet finns på sid 14 och framåt.

Kommunen höll ett informationsmöte den 7 april
för Envikens fastighetsägare om vår va-anslutning
Informationsmötet som hölls i Roslagsskolans aula var
mycket välbesökt, ca 200 personer från 146 fastigheter
deltog. Kvällen inleddes av komunalrådet Kjell Jansson
som gav bakgrundsinformation och berörde bl a även
styrelsens kontakter med kommunen. Kjell Jansson
kom även in på miljökraven och möjligheten till utökad byggrätt. Efter Kjell Jansson fortsatte tekniska
kontorets va-chef Bertil Rusk att ge information och
översikt om va-anslutningen för för Envikens del.
Mats Hultin (ordf. i byggnads och miljönämnden)
gav mötet en del synpunkter.
Foto: Lillemor Nordlund
Därefter gav Anita Ericsson från Bygg- och miljökont- Mötet på Roslagsskolan
oret sin syn på bl a våra befintliga BDT-bäddar.
Minnesanteckningar från informationsmötet den 7 april 2008, se sid 9 och framåt
OBS! Familje- och städdag för området lördagen den 13 september 2008 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, kontakta ditt kvartersombud !

Telefonnummer
för information eller felanmälan
Föreningens

hemsida:
postadress:
org. nr:

www.enviken.net
Envikens samfällighetsförening • Föreningslådan • 760 10 Bergshamra
716417-1980

Ordförande

Thomas Johansson

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

Medlemsregister, medlemsavgifter

Lillemor Nordlund

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

Information, Enviksbladet
Vice ordf.

Roy Lindström

0176-26 08 06.
roy.lindstrom@litoteknik.se

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

0176-26 08 99, 0733-566 475
family.isaksson@telia.com
070-293 22 51

Ronny Andersson
Infiltrationsbäddar

Christer Welander
Tomas Arenhammar

Vägar och stigar

Monika Ravander
Tomas Arenhammar

Grannsamverkan

Sonja Hultgren

0761-22 63 17
monika.ravander@enviken.net
073-919 61 08
0176-26 03 08, 070-788 60 86
sohu@telia.com
070-346 81 89

Thomas Johansson
Valberedning, sammankallande

0709-35 62 58
c.welander@telia.com
073-919 61 08

Birgitta Sundeman
Bill Hökander
Anita Danielsson

070-286 91 56, 08-642 57 68
Honungsvägen 5
070-774 77 95, 0176-17 873
Gryningsvägen 8
0176-26 07 33
Solrundan 15

Medlemsrevisor

Folke Lundberg

08-85 31 65

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 2008
Thomas Johansson, Änglamarkstigen 9
tfn 070-346 81 89
rmt@telia.com

Ordförande, ansvarig för administration och information,
medhjälpare grannsamverkan

Roy Lindström, Skymningsstigen 2
tfn 0176-26 08 06
roy.lindstrom@litoteknik.se

Sekreterare, vice ordförande, administration och
information, Enviksbladet

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

Kassör, medlemsregistret

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

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

Ledarmot 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@glocalnet.net

Suppleant, medhjälpare ga:2

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

Suppleant, ansvarig för grannsamverkan

Administration och information
För föreningens administration och information svarar
Thomas Johansson, Roy Lindström Lillemor Nordlund 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:
Då har ytterligare ett fint år i Enviken gått med många förhoppningsvis nöjda
medlemmar.
Jag ser fram emot de kommande åren och tackar föreningen för att jag fått
nytt förtroende att leda styrelsearbetet i ytterligare två år. Året som gått har
varit fullt av utmaningar och ett fantastiskt jobb har lagts ner av styrelsens
medlemmar, grannsamverkansombud och många engagerade i föreningen.
Det har varit stora problem med vatten och avlopp under året som gått. Hela
tjugotre gånger har vattenledningssystemet krävt reparationsåtgärder, varav
ett stort antal krävt insats av större dignitet.
Thomas Johansson

Avloppssystemet har varit föremål för samverkan med kommunen och tillståndet för systemet är
som alla vet kritiskt. Kommunfullmäktige fattade 2008-02-18 beslut om att Enviken skall få kommunalt vatten och avlopp från och med 2010 vilket utan tvivel är ett mycket bra beslut. (Mer information om detta på annan plats i bladet.)
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Det som nu blir den stora utmaningen är att i samverkan med kommunen skapa förutsättningar för
att det omfattande arbetet med vatten och avlopp går så fort och smärtfritt som möjligt.
Kommunen har vidare aviserat att utarbetandet av en ny detaljplan skall starta i närtid och att föreningen skall få möjlighet att deltaga i detta arbete. Den nya detaljplanen kommer enligt kommunen att innebära att byggrätten utökas. Detta är ett glädjande besked då föreningen redan för två år
sedan vid årsstämman uttryckte en klar vilja om detta. I övrigt jobbar vi vidare med att vidmakthålla vårt fina område i ett bra och trivsamt skick.
Jag önskar alla i området en trevlig och förhoppningsvis bra sommar och hälsar samtidigt alla nya
fastighetsägare hjärtligt välkomna till Enviken.
Och sist men inte minst hoppas jag på ett stort deltagande vid nästa genensamma arbetsdag.

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 föreningsstadga finns också att hämta där.
Tyck gärna till på min e-mailadress: roy.lindstrom@litoteknik.se
om ni saknar något i informationsväg, Enviksbladet m.m.
Tänk på att hemsidan och anslagstavlorna är informationsbärare som snabbt
ger “dagsaktuell” information.

Hemsidan

Roy Lindström

Foto: Eget

webadress: www.enviken.net

Ansvarig är Monika Ravander
Vår hemsida är välbesökt. Från den 1 januari t.o.m. 13 april 2008 har vi haft
2.230 besökare på hemsidan.
För att hålla den så aktuellt som möjligt behöver jag hjälp från er. Maila eller
ring mig så att informationen snabbt kan komma ut till våra medlemmar.
Du kan annonsera om du 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.

Monika Ravander

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 daterade den 23 mars 2008, då debiteringslängden måste
ligga framme vid årsstämman. På fakturan finns uppgift om plusgirot, om Du
har svårt att betala med bankgiro.
Kom ihåg att alltid ange det avi- och medlemsnummer (väg och tomtnummer) 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.

Lillemor Nordlund

Skriftligt:
Envikens samfälligethetsförening • Föreningslådan • 760 10 Bergshamra
eller e-mail: skarpluvan@msn.com
4

Foto: Eget

Grannsamverkan
Ansvarig är Sonja Hultgren, med Thomas Johansson som medhjälpare.
Tyvärr har vi haft ett antal inbrott i området och det föranleder mig som ny
ansvarig för grannsamverkan att påminna om att vi alla måste hjälpas åt för
att stävja brott och skadegörelse i Enviken.
”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!
Polisen tar också gärna emot alla tips, så tveka inte att rapportera om du iakttar något som verkar misstänkt. Rapportera också till mig, till kvartersombudet eller till ordföranden så får vi ett samlat grepp på vad som händer.

Sonja Hultgren

Foto: Eget

Så ser jag fram emot en välbesökt städdag den 13 september då vi alla hjälps åt att hålla snyggt i vårt
område.

Grannsamverkans kvartersombud
Ansvariga från styrelsen:
Ansvarig

Sonja Hultgren
Ridvägen 13
Tel: 0176-26 03 08, 070-788 60 86

760 10 Bergshamra
E-post: sohu@telia.com

Medhjälpare

Thomas Johansson
Tel: 070-346 81 89

760 10 Bergshamra
E-post: rmt@telia.com

Änglamarkstigen 9

*Vilket kvarter repektive ombud skall svara för, är ej ännu klart. Meddelas senare.
Valda ombud:
*
Kvarter ......

Anna-Lena Arenhammar
Tel: 0176-26 12 81

Myrvägen 4

Kvarter ......

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

760 10 Bergshamra

Kvarter ......

Kenneth Wiman
Tel: 0176-26 12 62

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

Kvarter ......

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

760 10 Bergshamra

Kvarter ......

Ulf Svanlund
Tel: 0176-26 08 83

Änglamarksstigen 11

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

Kvarter ......

Camilla Rydh
Tel: 0176-22 53 54

Skotvägen 12

760 10 Bergshamra
E-post:

Kvarter ......

Turid Eide
Tel: 0176-26 04 94

Galoppbacken 20

760 10 Bergshamra
E-post: turidseide@hotmail.com

Kvarter ......

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

Bivägen 1

760 10 Bergshamra
E-post:alenahammar@hotmail.com

760 10 Bergshamra

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 söndag den 1:a juni fram till och med söndagen den 24
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 gäster inom vårt område. Poolanläggningen kommer att skötas av Tomas Arenhammar med familj.
Bastun Bastun i centrumanläggningen är öppen fredagar klockan 19-21. Damer jämna veckor,
herrar ojämna veckor. 10:-per person och gång. Välkomna, vid frågor, ring Tomas 073 919 61 08
Poolencup Spelas lördagen den 2 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 Bill Hökander, tfn 0176-26 05 73, 070-774 77 95.
Information om klubben får du genom att besöka samfällighetens hemsida, föreningar.
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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 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
Ansvarig är Froni Isaksson, med Ronny Andersson som medhjälpare.
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.

Froni Isaksson

Foto: Roy

Alla fastighetsägare med avtappningsventil på tomten måste tänka på att:
Ventilen skall vara helt stängd eller helt 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 tappkranen längst uppe på röret. Ej kranar in mot fastigheten.
Dom som har egna kranar in till fastigheten skall ha dom AVSTÄNGDA
under vintehalvåret då sommarvattnet ej är på.
Men glöm ej tappa ur ledningarna i huset under vintern pga frysrisken.

Ronny Andersson Foto: Lillemor

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 våren och sommaren 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.
Christer Welander

Foto: Roy

Ga:4
Vägar och stigar
Ansvarig är Monika Ravander, med Tomas Arenhammar som medhjälpare.
2008 har börjat med att vi har hyvlat ett antal vägar och även ett flertal potthål har lagats. Sladdning, grusning kommer även att utföras på behövande
vägar.
Vi kommer att fortsätta med att underhålla våra gångstigar för att underlätta
för gående med barnvagnar, rullatorer m m. Även röjning av sly utefter våra
stigar kommer att ske.
Jag vill påminna om att det är varje fastighetsägares skyldighet att hålla rent i Monika Ravander Foto: O. Malm
vägtrumman under infarterna. Ta bort gräs och sly i diket utefter era tomter, detta för att det inte
skall bli stopp med påföljande översvämning.
Vid breddning av utfart skall vägtrumman förlängas med samma dimension som originalröret. Vid
nyanläggning måste alltid samfällighetens styrelse kontaktas.
Tänk på att hålla nere hastigheten och att högerregeln gäller inom området. Enviksvägen (väg 1)
och Forsavägen (väg 20) är inga huvudleder.
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.

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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Minnesanteckningar förda vid kommunens informationsmöte rörande kommunalt
vatten och avlopp i Enviken, månd. den 7 april kl 19.00 – 21.00 i Roslagsskolans aula
Kommunfullmäktige fattade den 18 februari 2008 beslut om att anta en ny plan för vatten och
avlopp inom kommunen. Med anledning av detta framförde styrelsen för Envikens samfällighet
önskemål om ett informationsmöte i kommunens regi.
Ordföranden i föreningen Thomas Johansson hälsade kommunens representanter, med kommunalrådet Kjell Jansson i spetsen, samt ett antal föreningsmedlemmar (ca 200) varmt välkomna till mötet och framförde en förhoppning om en givande information med möjlighet till frågor.
Kjell Janssons (kommunalråd) inledning
Enviken är först i spåret när det gäller kommunalt vatten och avlopp. Jansson tryckte på det faktum
att det är en förmån att kunna få en robust och långvarig lösning på vatten och avloppsfrågan.
Det kommer att finnas möjlighet för de som inte kan eller vill ta vanligt banklån att få ett lån
genom kommunen med vanliga kommersiella villkor (inteckning i fastigheten).
Kjell Jansson berättade att fastigheternas värde kommer att stiga, enligt erfarenhet från andra liknande områden, och väl täcka de utgifter som det nya systemet innebär.
Han förklarade att efter det att anslutningspunkten är klar så har fastighetsägare med egen brunn
och eget avlopp tre år på sig att ansluta sig.
Beslutet att införa kommunalt vatten och avlopp har fattats av kommunfullmäktige med en bred
och blocköverskridande majoritet.
Mats Hultin (ordförande i byggnads- och miljönämnden)
En utbyggnad av kommunalt vatten och avlopp kommer att följas av en ändrad detaljplan, vilket
kommer att ge möjligheter för fastighetsägarna i området att bygga ut sina hus.
Bertil Rusk (chef för VA-avdelningen)
Beslutet innebär att alla måste ansluta sig till det kommunala nätet, och man kan inte välja bort
något av vatten och avlopp.
Kommunen kommer att bygga ut nätet så att det blir en anslutningspunkt vid respektive tomtgräns.
Fastighetsägaren svarar sedan för att ansluta sig till denna punkt.
Kostnaden för det kommunala vattnet och avloppet grundar sig på en tariff som är densamma i de
flesta kommuner. Denna tariff tar hänsyn till ett antal faktorer, bland annat tomtens storlek. Av
denna anledning kan kommunen ej ange ett exakt pris för den enskilda fastigheten innan enskilda
beräkningar gjorts. En beräkning på en genomsnittstomt om 1000 kvm skulle kosta 149 288 kr.
Maxbeloppet är 208 575 kr oavsett hur stor tomten är.
Den årliga kostnaden är en fast avgift på 700 kr och därefter en kostnad på 21 kr per kubikmeter.
Mätning kommer att ske genom att en vattenmätare ansluts till respektive fastighet. Detta blir ca
5000 kr/år för en familj på 4 personer som bor permanent och således mycket mindre för de fritidsboende. ( Notera att samfällighetsavgiften för vatten utgår; red anm)
Arbetet inleds med ett projekteringsskede som beräknas ta två år. Själva anläggningsarbetet bedöms
börja år 2010 och ta ca två år i anspråk.
När anslutningspunkten är klar meddelas fastighetsägaren per brev och anslutning kan ske. Man
betalar ej förrän man anslutit sig. För de som har eget vatten och eget avlopp har man tre år på sig.
Övriga ansluter sig när föreningens gemensamma anläggningar stängs. Detta kommer ej att ske
förrän alla anslutningspunkter är klara.
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Anita Ericsson (enhetschef för hälsoskyddsenheten)
Miljön i Bergshamraviken är mycket hårt belastad och åtgärder för att minska utläckaget måste vidtas. Den geologiska förutsättningen för infiltration inom föreningens område är mycket begränsad,
vilket gör att infiltrationsanläggningar inte är miljömässigt hållbara.
(Underlag som beskriver läget finns tillgängliga på föreningens hemsida www.enviken.net. Några utskrifter
av det som berör Enviken och Bergshamraviken bl a “Jordartskartan” och “Kustområden totalfosfor sommar” finns hos föreningens sekreterare Roy Lindström, för er som inte har tillgång till internet).
Frågor och svar:
Fråga: Är de gemensamma avloppsanläggningarna utdömda?
Svar: Ja.
Fråga: Kan kommunen ställa upp med lån?
Svar: Ja, kommunen kan ställa upp på lån upp till tio år med marknadsränta och sedvanlig
inteckning i fastigheten.
Fråga: Varför är det olika avgifter med anledning av olika stor tomt?
Svar: Kommunen följer den praxis som rekommenderas av kommunförbundet. Den olika kostnaden baseras på att det totalt sett är dyrare att anlägga VA om tomterna är större.
Fråga: Kommer vatten och avlopp att fungera under tiden byggnationen pågår?
Svar: Ja, föreningens anläggning kommer att drivas under anläggningstiden. Kortare avbrott
kommer man dock få räkna med.
Fråga: Visste kommunen inte 1975 att marken var dålig för infiltration?
Svar: Förutsättningarna, däribland de miljömässiga kraven har utvecklats under de drygt 30 år
som gått. Till detta kommer att antalet permanentboende ökat kraftigt vilket efterhand ändrat
förutsättningarna. Därtill kommer att den normala livslängden för en infiltrationsanläggning är
ca 25 år och är därmed redan överskriden.
Fråga: Kommer vattenkvaliteten att bli densamma.
Svar: Ja.
Fråga: Kan man påverka var anslutningspunkten skall ligga?
Svar: Ja, det kommer att finnas möjlighet att påverka detta inom ramen för vad som
tekniskt/ekonomiskt försvarbart.
Fråga: Kommer det att erfordras pumpstationer inom området?
Svar: Ja, uppskattningsvis ett par stycken.
Fråga: Kommer nätet att anpassas efter rådande fallhöjder?
Svar: Ja, till största delen.
Fråga: Om man har berg på tomten kan man då lägga rören på icke frostfritt djup.
Svar: Ja, om man ansluter rörvärme.
Fråga: Vilken är lägsta vattenavgift?
Svar: 700 kr/år
Fråga: Kommer man att följa det gamla nätet?
Svar: Ja, där det är lämpligt.
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Fråga: Kommer det att anläggas bredband när det ändå grävs?
Svar: Det brukar vara en eller flera leverantörer som är intresserade att anlägga bredband när
man ändå gräver.
Fråga: Kommer de som har egen brunn att behöva plombera dom?
Svar: Nej, det egna vattnet kan användas för vattning, biltvätt, fyllning av pooler etc.
Fråga: Kan man få EU-bidrag för anläggningen?
Svar: Förmodligen inte. Tidigare områden som försökt har fått nej.
Fråga: Kan man få statsbidrag?
Svar: Nej.
Fråga: Har kommunen koll på hur mycket det läcker i ett system?
Svar: Ja, genom olika mätmetoder.
Fråga: Är det samma kostnad oberoende på hur lätt det är att gräva fram till tomten?
Svar: Ja.
Fråga: Kan man få tips av kommunen på bra entreprenörer som kan utföra jobbet på den
egna tomten.
Svar: Kommunen kan ej rekommendera någon av konkurrensskäl, men en lista på tänkbara
leverantörer kan man få.
Fråga: Kommer den nya detaljplanen vara klar samtidigt som vatten och avlopp?
Svar: Det är en klar inriktning.
Fråga: Vilken dimension skall rören på den egna tomten ha?
Svar: Avlopp minst 110 mm och vatten minst 35 mm.
Fråga: Kan man överklaga beslutet.
Svar: Nej, beslutet har redan vunnit laga kraft.
Fråga: Vad gäller om en tomt är obebyggd.
Svar: Avgiften blir ca 35 000 kr mindre.
Fråga: Kan man koppla på efterhand som utbyggnaden blir klar?
Svar: Nej, hela systemet måste driftsättas samtidigt.
Mötet avslutades ca kl 21.00, och samfällighetens ordföranden tackade kommunens representanter för
informationen, samt föreningens medlemmar för ett högt deltagande.
Kompletterande uppgifter från Anita Ericsson inkomna efter info-mötet:
Fakta: Kommunens vatten kloreras.
Fråga: Vad händer med nya anläggningar fram till dess att kommunal VA-anslutning kan ske?
Svar: Tekniska kontoret kommer inte att lösa in nya avloppsanläggningar exempelvis vattentoalett ansluten till sluten tank.
Innan tillstånd beviljas, ska ett avtal tecknas med tekniska kontoret om detta.
Sid 12 och 13: Ett urval av de OH-bilder som presenterades på informationsmötet
av Anita Ericsson, hälsoskyddsenheten.
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2:51
2:49
S:11
2:50

2:30

2:58

1:234
1:235

2:93
1:231

1:236

1:237
1:226

1:24

2:31

1:25

1:238

1:230
1:227
1:229

2:82
1:34

1:33

1:223

1:224
1:222
1:35
1:221

1:27

1:30

1:225
1:220

5

1:36

1:219

1:217

1:37
1:216
1:218
1:215
1:214
2:83

1:213
1:212
1:211

1:57

1:58

1:70
1:64

1:59

1:65

1:69

1:142
1:60
1:68
1:143
1:144

1:66

1:164

1:67
1:124

1:71

1:163
1:90

1:122

1:73

1:151

1:121

1:89

1:72

1:120

1:153
1:152

1:78

1:96
1:86

1:150

1:88

1:83
1:87

1:149

1:154

1:97

1:134

1:79
1:84

3:56

3:33

1:155

1:148

1:80

1:156

1:133

1:81

1:181

S:1

1:114
1:106

1:132

1
1:131

1:182
1:115

1:180

1:130

1:140

1:99
1:98

1:107

1:126
1:108

1:100

1:111

1:102

1:101

1:129

1:127
1:410

3:45
1:128

1:112
1:110
1:411
1:103

3:39

1:177
1:412

1:104
1:413

1:419

1:175
1:188

3:48
1:406
1:407
1:404

1:190

1:403

Enskilda anläggningar för bad-, disk- och tvättvatten (BDT)
1:39
2:51
2:49
S:11
2:50

2:30

2:58

1:234
1:235
2:93
1:236
1:231
1:237
1:25

1:24

1:238

1:226

2:31
1:230
1:227
1:229
2:82
1:33
1:34
1:223
1:224
1:222
1:35
1:221
1:30
1:225

1:27
5

1:36

1:220

1:219

1:217

1:37
1:218

1:216
1:214

1:215

2:83
1:213
1:212
1:211

1:57

1:58
1:70
1:64
1:59

1:65

1:69

1:142
1:60
1:143

1:68

1:144

1:66
1:67

1:164
1:71

1:124

1:163
1:122

1:90
1:151

1:73
1:121

1:89
1:153

1:72
1:152

1:120
1:78

1:96

1:150

1:88

1:86
1:83
1:87

1:154

1:97

1:134

1:79

1:149

1:84

3:56
3:33
1:155

1:80

1:148

1:156

1:81

1:133

S:1

1:181

1:114

1:132

1:106
1
1:182

1:115
1:180

1:131

1:99
1:140

1:130
1:107

1:98

1:126
1:100

1:111

1:108
1:101

1:102

1:410

1:129

1:127
3:45

1:112

1:128

1:110
1:411
1:103

3:39

1:177
1:412
1:104
1:413

1:419

1:188

1:175

3:48
1:406
1:407
1:404

1:190

1:403

2000-tal
1990-tal
1980-tal
1970-tal
Tillstånd saknas

12

Slutna tankar för WC-avlopp i området Bergshamra-Enviken

25043

Enskild vattenförsörjning i området Bergshamra-Enviken

25043

Grävd brunn
Borrad brunn
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Stämmans öppnande:
Samfällighetens ordförande Thomas Johansson hälsade alla deltagarna välkomna till föreningsstämman och förklarade denna öppnad.

Fastställande av dagordning:
Ett tillägg med en föranmäld fråga till punkt 18 (övriga frågor), angående skötsel av tennisbanan lades till.
Beslut: Föreliggande dagordning med detta tillägg godkändes av föreningsstämman.

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

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

Beslut om kallelsen till stämman har skett i behörig ordning:
Kallelsen sändes ut i månadsskiftet februari/mars.
Beslut: Föreningsstämman beslutade att kallelsen har skett i behörig ordning.

Fastställande av röstlängd:
Röstlängden innehöll 135 röstberättigade, varav 26 st med fullmakt.
Beslut: Föreningsstämman godkände röstlängden.

Val av två justeringsmän tillika rösträknare för föreningsstämman:
Till justeringsmän och tillika rösträknare för föreningsstämman föreslogs
P. O. Karlsson och Hans Gustavsson.
Beslut: Föreningsstämman valde till justeringsmän och rösträknare:
P. O. Karlsson
Hans Gustavsson

Förvaltningsberättelse med balans- och resultaträkning:
Mötesordförande Björn Zandin läste upp förvaltningsberättelsen rubriksvis,
med plats för frågor mellan varje rubrik, och fortsatte med att läsa upp balansoch resultaträkningen rubriksvis, med plats för frågor mellan varje rubrik.

§2

§3

§4

§5

§6

§7

§8

Länna Bygdegård, Hysingsvik.
Söndagen den 30 mars 2008, klockan 13.00.
135 st röstberättigade (inkl. 26 st med fullmakt).

§1

Plats:
Tid:
Närvarande:

Protokoll vid ordinarie föreningsstämma 2008 för Envikens samfällighetsförening.

Org. nr: 716417-1980

sid 1(7)

2008-03-30

Revisionsberättelse jämte frågan om ansvarsfrihet för styrelsen:
Medlemsrevisor Folke Lundberg läste upp revisionsberättelsen som tillstyrker
att föreningsstämman fastställer resultat- och balansräkningen för räkenskapsåret 2007 samt beviljar styrelsens medlemmar ansvarsfrihet.
Beslut: Föreningsstämman beslutade att i enlighet med revisorernas tillstyrkan
bevilja styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2007.

Motion 4: Gällande att gå ut med enkät om va-frågan, och kalla till en extrastämma med ledning av enkäten.
Styrelsens ordförande Thomas Johansson kommenterade motionen och berättade att kommunalfullmäktige har enhälligt fattat beslut den 18/3 2008 i vafrågan som omfattar många områden i kommunen. Vidare läste Thomas på
begäran upp protokollet från kommunbeslutet i va-frågan. Thomas hänvisade
frågorna till det utannonserade informationsmötet måndagen den 7 april i

Motion 3: Gällande att upprätta en inhägnad hundrastgård.
Mötesordförande sammanfattade motionen. Styrelsen har ingen uppfattning
om motionen.
Några tyckte att det var en bra idé, men de flesta var emot.
Ett föreslag framkom att intresserade hundägare får ett ställe att hålla till på,
och bekosta stängsel och underhåll själva (samma som boulebanan).
Beslut: Föreningsstämman beslutade att avslå motionen.

Motion 2: Att hyra ut lokalen i centrumanläggningen till utomstående.
Mötesordförande sammanfattade motionen. Styrelsen hemställan är att tillstyrka motionen.
Stämman tyckte att argumenten mot motionen var likartade som motion 1,
och yrkade på avslag.
Beslut: Föreningsstämman beslutade att avslå motionen.

§ 10 Motioner och proposition:
4 motioner förelåg:
Motion 1: Gällande att sälja badpass till utomstående.
Mötesordförande sammanfattade motionen. Styrelsen hemställan är att tillstyrka motionen.
Stämman diskuterade motionen. Synpunkter som framkom var att vi medlemmar betalade dyrt för att ha poolen igång, vidare de säkerhetsfrågor som skulle uppstå om vi började sälja badpass. Även vilka synpunkter Miljö & Hälsa
skulle ha på detta togs upp och hur man skulle kontrollera badpassen diskuterades. Mot detta stod argumentet att de eventuellt utifrån som badade nu utan
att ha medföljande samfällighetsmedlemmar skulle få en chans att göra rätt
för sig.
Beslut: Föreningsstämman beslutade att avslå motionen.

§9

Önskan framkom om att presentera vad som är tänkt kommande år (verksamhetsplan) och kommande fondavsättningar. Antingen på en sida i kallelsen, eller i Enviksbladet och gärna som en punkt på årsstämman.
En fråga ställdes om hur många fastigheter Ga-områderna omfattade.
Föreningens kassör redovisade medlemstalen för de olika Ga-områderna.
Beslut: Föreningsstämman godkände styrelsens förvaltningsberättelse
med balans- och resultaträkning för år 2007.
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En medlem framhöll att behovet att åtgärda vårt va-system genom till exempelvis kommunal anslutning har varit på gång sedan 1989-1990. Medlemmen
yrkade avslag på motionen, och att styrelsen går ut med minnesanteckningar
från informationsmötet den 7 april med kommunens representanter.

Fråga om möjlighet för styrelsen att hjälpa att ordna lån togs upp av en medlem, likaså togs frågan upp om möjligheten att få räntefria lån.
En medlem undrade hur BDT-anläggningarna godkänts en gång i tiden av
kommunen.
Vidare undrade en medlem om det var bara de permanentboende som ville
ha en kommunal anslutning.

En medlem vill gärna att vi tar fram information från informationsmötet den 7
april, för de som inte kan närvara på detta informationsmöte.
Styrelsen svarade att detta skall ordnas.

En medlem frågade om styrelsen har påskyndat va-frågan med sitt yttrande,
och tyckte att informationen om yttrandet inte gått ut tillräckligt till alla.
Thomas Johansson svarade att styrelsen hade fått en ytterst kort tid att yttra
sig på om remissunderlaget, gällande kommunens hela va-fråga. På den korta
tiden hann styrelsen bara få ut yttrandet på anslagstavlorna och hemsidan för
kommentarer från medlemmarna.
I yttrandet beskrev styrelsen nuvarande förhållande i avlopp- och vattenfrågorna, och med tanke på underlaget vi fick när det gäller föreläggande till
Ga:3 från Miljö & Hälsa, att redovisa en plan för åtgärder 2007, och upphöra
att använda nuvarande Ga:3 bäddar senast 2009. Detta protesterade styrelsen
emot, och sa att vi vill avakta vad kommunen kommer fram i sin va-utredning
som skulle vara klar till hösten 2007.
När det gäller vattnet bör alla ha märkt att vi får mer och mer bekymmer att
upprätthålla en bra vattenförsörjning. Det är bara genom stora insatser från
de Ga:2 ansvariga det har gått.
I frågan om att titta på alternativa lösningar för Ga:3 så har Miljö & Hälsa
avrått oss från att lägga ned kostnader på detta innan kommunalfullmäktige
har tagit beslut i va-frågan.

En medlem uppfattade att motionen avsåg att gå ut med en enkät till de som
har privata infiltrationsbäddar på tomten bara. Och att vi bör först avvakta
vad informationsmötet med kommunen ger för svar.

Frågan om att gå ut med en enkät till medlemmarna i va-frågan, och ha en
extra stämma grundad på svaren från enkäten togs upp.
Thomas Johansson svarade att visst kunde vi skicka ut en enkät, och ha en
eventuell extra stämma också. Men vi bör först se vad informationsträffen
med kommunen ger för besked, innan vi fattar några beslut om detta.

Stämman diskuterade motion 4:
En medlem har varit i kontakt med tekniska kontoret i Norrtälje, Bertil Rusk,
och fått den uppfattningen att beslutet ännu ej var fattad om anslutning till
kommunalt va-system för Envikens tomtområde.

Roslagsskolans aula. Styrelsen har inte den kompetensen som behövs, för att
svara på va-frågorna. Med hänvisning till ovanstående hemställer styrelsen om
avslag på motionen.
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Ga:1 centrumanläggning, bad och grönområden.
andelstal 1.0
900 kr/medlem
Ga:2 vattenanläggningen
andelstal 1.0
500 kr/medlem
andelstal 0.75
375 kr/medlem
Ga:3 infiltrationen
andelstal 1.0
300 kr/medlem
Ga:4 vägar och stigar
andelstal 1.0
700 kr/medlem
andelstal 0.5
350 kr/medlem

459 medlemmar
9 medlemmar

257 medlemmar

370 medlemmar
57 medlemmar

426 medlemmar

§ 13 Uttaxering och senaste förfallodag:
Kassören Lillemor Nordlund redovisade för styrelsens förslag till uttaxering
och senaste betalningsdag enligt den utlagda debiteringslängden:

En medlem undrade om sänkningen av avgiften till Ga:3 för i år.
Lillemor svarade att med tanke på kommunens beslut i va-frågan så beslutade styrelsen att bara ta ut så att det knappt täcker driftskostnaden på Ga:3.
Beslut: Föreningsstämman beslutade att godkänna styrelsens förslag på utgiftoch inkomststat (budget) för samtliga Ga gällande år 2008.

§ 12 Styrelsens förslag till utgifts- och inkomststat (budget) för 2008:
Föreningens kassör Lillemor Nordlund hänvisade till budgetförslaget med
början på sid 6 i kallelsen och framåt för de olika gemensamhetsanläggningarna.
Lillemor undrade om det var några frågor om budgeten.

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

§ 11 Ersättning till de förtroendevalda:
Styrelsens förslag är oförändrade arvoden för 2008 enligt nedan.
Styrelsen:
Styrelsearvode 50 000 kr att fördelas enligt styrelsens egna beslut.
Mötesarvode 500 kr pr deltagare/vid protokollfört styrelsemöte
(beräknat 8 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.

Efter omfattande diskussioner och synpunkter från stämman, drog mötesordförande ett streck i talarlistan, och stämman gick till beslut om motionen.
Beslut: Föreningsstämman beslutade att avslå motionen.

En annan medlem ansåg att vi bör framhålla för kommunen det fina vattnet
vi har i området. Kommunen har tidigare varit intresserad av vårt vatten.

En annan medlem ansåg att vi bör tänka framåt, när det gäller att skydda vår
miljö, när våra bäddar nu är utdömda, så skall vi inte fortsätta att förstöra vår
närmiljö och sedan lämna det som arv till våra barn.
Utan vi skall medverka till att ordna en långsiktig och hållbar lösning när det
bl a gäller va-frågan.
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Anna-Lena Arenhammar
Benita Åkerback
Kenneth Wiman
Kent Nykvist
Ulf Svanlund
Ulf Carlsson
Turid Eide
Camilla Rydh

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

Medlemsrevisor
Suppleant

Folke Lundberg
Jessica Riddersholm

omval 1 år
omval 1 år

§ 16 Val av revisorer:
Valberedningens förslag på medlemsrevisor och suppleant är:

Beslut: Föreningsstämman valde grannsamverkans ombud i enlighet med valberedningens.

Ombuden:

§ 15 Val av 8 ombud för grannsamverkan:
Då kvarteren läggs om till 8 kvarter väljs bara 8 ombud. De nya kvarteren
presenteras vid senare tillfälle för medlemmarna.
Valberedningens förslag på grannsamverkans ombud, som Ingalill Blessered
presenterade för stämman. Fördelningen på de 8 nya kvarteren av ombuden
sker också vid senare tillfälle.

Ronny Andersson
omval 1 år
Sonja Hultgren
nyval 1 år
Beslut: Föreningsstämman valde Ronny Andersson och Sonja Hultgren som
suppleanter enligt valberedningens förslag.

Suppleanter:

Valberedningens förslag på val av 2 suppleanter:
Valberedningens förslag är omval på 1 år av Ronny Andersson och nyval på
1 år av Sonja Hultgren. Inga andra förslag fanns. Båda presenterade sig för
stämman.

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

Ordinarie ledamöter:

Valberedningens förslag på val av 3 st ordinarie ledamöter:
Valberedningens förslag är omval på 2 år av Tomas Arenhammar och
Monika Ravander. Nyval av Froni Isaksson på 2 år. Inga andra förslag fanns.
De 3 av valberedningen föreslagna presenterade sig för stämman

Ordförande:
Thomas Johansson
omval 2 år
Beslut: Föreningsstämman valde Thomas Johansson som ordförande enligt
valberedningens förslag.

§ 14 Val av styrelse:
Valberedningens förslag på val av ordförande
Valberedningens förslag är omval på 2 år av Thomas Johansson, inga andra
förslag fanns. Thomas Johansson presenterade sig för stämman.

Gemensam förfallodag för samtliga avgifter 2008-05-31
Beslut: Föreningsstämman beslutade enligt styrelsens förslag om uttaxering
och förfallodag.
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§ 19 Tid och plats där stämmoprotokollet hålls tillgängligt:
Mötessekreteraren Roy Lindström bedömde att protokollet skall finnas om
ca 14 dagar efter stämman (ca. den 15/4) på anslagstavlan vid centrumanläggningen och även på anslagstavlan vid Enviksvägen infart.
Protokollet kommer även som en PDF-fil på vår hemsida (www.enviken.net).
Beslut: Föreningsstämman godkände tidpunkten och platserna.

• Styrelsen meddelade att som tidigare har sagts, så redovisas vid senare tillfälle den nya kvartersfördelningen med respektive ombud.

• Thomas Johansson redovisade för föregåendes årsstämmas motion om att
ha en anställd “fastighetsskötare”. Thomas berättade att det är svårt att
beräkna något innan allt har klarnat beträffande va-frågan. Då mycket av det
tänkta arbetet skulle ske med detta. Thomas vill att styrelsen får titta vidare
på frågan.
Beslut: Föreningsstämman godkände detta.

§ 18 Övriga frågor och information från styrelsen:
• Tomas Arenhammar berättade att nuvarande tennisklubb lägger ned sin
verksamhet. Det behövs någon eller några som tar hand om tennisbanan. Det
finns ca. 20 000 kr i tennisklubbkassan.
Stämman diskuterade frågan och Bengt Österman förklarade sig villig att titta
på möjligheten att hand om tennisbanan i samförstånd med Ga:1 ansvariga.
Beslut: Föreningsstämman godkände förslaget.

Birgitta Sundeman
nyval 1 år
Bill Hökander
nyval 1 år
Anita Danielsson
nyval 1 år
Beslut: Föreningsstämman valde de föreslagna enligt ovan.

Sammankallande:

§ 17 Val av valberedning:
Förslag på valberedning saknades. Den sittande valberedningen har gjort ett
mycket bra arbete, men vill ej sitta kvar. Efter en stunds vädjande till deltagarna på stämman föreslogs:

Medlemsrevisorns Folke Lundbergs motförslag är:
Peter Borwin, Norrtälje
som är godkänd revisor. Folke meddelade att den revisor på Ernst & Young
AB som har haft oss, går till andra arbetsuppgifter. Ytterligare argument är
att Peter Borwin har avsevärt lägre debitering och mycket större tillgänglighet än tidigare revisor.
Beslut: Föreningsstämman valde Peter Borwin som extern revisor enligt
medlemsrevisorns förslag.

Valberedningens förslag på extern revisor är:
Ernst & Young AB

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

Folke Lundberg presenterade sig för stämman, Jessica Riddersholm var ej
närvarande.
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Justeras:

Hans Gustavsson

P. O. Karlsson

Björn Zandin

Roy Lindström

Justeras:

Ordförande för mötet:

Vid protokollet:

Enviken 2008-03-30

§ 20 Stämmans avslutande:
Mötesordförande Björn Zandin tackade närvarande deltagare för visat intresse och förklarade i och med detta föreningsstämman vara avslutad.
Föreningsstämman gav sitt varma tack till Björn Zandin för ett väl utfört
arbete som mötesordförande.
Stämman avtackade även med en stor och varm applåd avgående Johan
Bergström som tillsammans med sin medhjälpare Ronny Andersson har
gjort en jätteinsats för att vidmakthålla vår vattenförsörjning under framför
allt det sista året.
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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 + 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)

