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Protokoll från årsmöte i Ängsviks Fastighetsägarförening 
 
Tid:     Lördagen den 16 mars 2019, kl. 10:00 
Plats:   Ingarö föreningshus, Brunn  
 
Årsmötet öppnades av styrelsens ordförande Lennart Sundberg (nedan LS). 
 
§ 1 Till ordförande för mötet valdes Birgitta Beeck och till sekreterare Hans L Beeck. 
 
§ 2 Till justerare, valkontrollanter och rösträknare valdes Ann Öjemo Tärnström och 

Thomas Ericson. 
 
§ 3 Utsänd dagordning fastställdes.   
 
§ 4 Mötet fastställde röstlängden, som utvisade 28 närvarande medlemmar, inklusive en 

fullmakt. (De närvarande presenterade 8,5% av föreningens totala medlemsantal.) 
  
§ 5 Mötet konstaterade att årsmötet utlysts stadgeenligt. 
 
§ 6 Mötesordförande gick igenom verksamhetsberättelsen rubrik för rubrik.  

 
Thomas Ericson rapporterade att vattensituationen förbättrats i början av 2019  
– trots det oroväckande låga ingångsvärdet detta år. Mötet diskuterade vad som 
ytterligare kunde göras för att säkerställa vattenförsörjningen. Vårt vattenteam tar 
gärna emot konkreta förslag från medlemmarna. 
 
Föreningens kassör Stefan Ahlqvist gick igenom och kommenterade resultat- och 
balansräkningen. Han förklarade att de 16 500 kronorna under ”Övriga intäkter” i 
resultaträkningen främst hänförde sig till jour-avgifter. De ökade personalkost-
naderna beror bl.a. på de extraordinära utryckningar och insatser som fått göras på 
grund av den extrema vattensituationen under förra året. Och de för 2018 höga 
omkostnaderna för ”Pumphus och ledningsnät” förklaras främst med att nya dörrar 
har monterats på pumphusen.  
 
Styrelsen föreslår årsmötet att besluta att årets underskott om 149 151 kr täcks 
genom överföring från reparationsfonden.  
 
Revisorn Hans L Beeck läste upp revisorernas berättelse. Årsmötet föreslås att 
bevilja kassören och övrig styrelse ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2018. 
  
Verksamhetsberättelsen och revisionsberättelsen lades till handlingarna. 
 

§ 7 Mötet fastställde resultat- och balansräkningen samt disponeringen av det uppkomna 
underskottet.   

 
§ 8 Mötet beviljade enhälligt styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2018. 
 
§ 9 Inga nya motioner hade inkommit. Däremot aktualiserades uppdrag från årsmötena 

2017 och 2018: 
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1. Förslaget att anlägga en boule-bana. De två alternativa offerterna från Mark och 
Väg redovisades, för en större eller en mindre bana (alt. 1: mått 12 x 3 m inkl. tryckt 
träram = 35 625 kr inkl. moms; alt. 2: 15 x 4 m inkl. tryckt träram = 52 500 kr inkl. 
moms). LS framhöll att ÄFF:s styrelse inte har något förslag om att föreningen ska 
anlägga en boule-bana, men om årsmötet beslutar att anlägga en sådan ska det göras. 
Förslagsställaren Anders Strand kommenterade sina idéer. Diskussion vidtog. En 
boule-bana sköter sig inte själv, och det krävs säkert en boulebaneansvarig. 
Framfördes att den sektionsansvarige kunde kalla till skötsel-dagar. Flera tyckte att 
banan borde ligga centralare i vårt område. Alf Wijnja föreslog en plats vid 
Toholmens båtplats, t.ex. i anslutning till midsommarängen, dit ju många ofta tar sig. 
Stiftelsen hade sagt ok till att anlägga den vid Lugnet-vägen. Omröstning vidtog. 14 
medlemmar röstade för att anlägga det större alternativet. Sju medlemmar vill inte ha 
en boule-bana överhuvudtaget.  
Årsmötet beslutade att anlägga en sådan enligt det större alternativet. Befintliga 
medel (inte pengar från reparationsfonden) ska användas för boule-banan.   

 
 2. Årsmötet biföll också i år styrelsens förslag beträffande ändring i dagordningen 

för ett årsmöte, nämligen att punkt 11 och punkt 12 byter plats med varandra och att 
revisorernas berättelse blir en ny punkt efter nuvarande punkt 7. Ändringen träder 
därmed i kraft med detta årsmötesbeslut. 

 
§ 10 Styrelsen föreslår oförändrade arvoden för verksamhetsåret 2019. Årsmötet 

fastställde de utsända förslagen till arvoden för styrelse och revisorer. Föreningen 
betalar arbetsgivaravgift och drar preliminärskatt från arvodena. 

 
§ 11 Årsmötet fastställde oförändrad årsavgift för 2019 (2 400 kr hel avgift och 1 200 

halv avgift) och föreslagna extra avgifter.  
 
§ 12 Styrelsens förslag till verksamhetsplan och budget för 2019 presenterades. Den nya 

vattenansvariga, Karin Bergsman, kommenterade vattenfrågornas centrala vikt 
framöver och att allt ska göras för att upprätthålla tillgång och kvalitet på vårt vatten 
också framgent. 

  
 Inför perspektivet att vi fr.o.m. 2030 (om man börjar utbyggnaden 2025) skulle få 

kommunalt vatten i vårt område, föreslog Anna Holst att detta årsmöte uttalar en 
önskan till kommunen om att den inte ska ändra detaljplanen för vårt område, ty gör 
man det (om man bygger om vägnätet, breddar vägar, o.dyl.), tillkommer för den 
enskilde medlemmen vägkostnader som kan bli mycket höga – utöver de redan höga 
obligatoriska anslutningskostnaderna. Årsmötet beslutade att man inte önskar att 
kommunen ändrar detaljplanen för vårt område.     

 
§ 13  Valberedningens Jan Pettersson presenterade förslag till ny styrelse: 
 

Ordförande: 
Lennart Sundberg, omval på 2 år 

 Mötet beslutade enligt valberedningens förslag. 
 
(Kassör: 
Stefan Ahlqvist, 1 år kvar)  
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§ 14 Övriga styrelseledamöter: 
 (Anna Holst, 1 år kvar) 

Tomas Samuelsson, omval på 2 år   
 Mötet beslutade enligt valberedningens förslag. 

 
Suppleanter:  
Thomas Ericson, nyval på 1 år  
Dennis Lindberg, nyval på 1 år 
Mötet beslutade enligt valberedningens förslag. 
 

§ 15 Karin Bergsman, fyllnadsval på 1 år 
Mötet beslutade enligt valberedningens förslag. 

 
§ 16 Till ordinarie revisorer föreslogs  

Hans L Beeck, omval på 1 år 
Manfred Riedel, omval på 1 år  
Mötet beslutade enligt valberedningens förslag.                     
 
Revisorssuppleant: 
Kari Magnusson, omval på 1 år.  
Mötet beslutade enligt valbredningens förslag.                     

   
§ 17 Beslutades att omvälja Lennart Sundberg och Anna Holst till ordinarie styrelse-

ledamöter i Stiftelsen Ängsviks skogsvårds- och friluftsområde och till styrelse-
suppleanter omvälja Tomas Samuelsson och nyvälja Mats Magnusson,  
samtliga på 1 år.     

 
§ 18 Årsmötet beslutade att till valberedning omvälja Jan Pettersson, sammankallande, 

och omvälja Mats Magnusson samt Iréne Jacobsson, samtliga på 1 år.  
 
§ 19 Övriga ärenden som hänskjutits till årsmötet:  

a. Till badplatsansvariga omvaldes för Lugnets badplats Ingarö Lugnets Båtklubb, 
Denny Abrahamsson och för Toholmens badplats samt Lilla badplatsen Birgitta och 
Hans L Beeck, samtliga på 1 år. 
 
b. Till sektionsansvariga beslutades av årsmötet:  
Sektion A: Manfred Riedel, omval på 1 år 
Sektion B: Kent Holmström, nyval på 1 år  
Sektion C: Dennis Lindberg, omval på 1 år 
 
c. Beslut med anledning av jouravgift som bestridits av medlem (berörd fastighet 
1:271). 
Styrelsen föreslår att årsmötet beslutar att medlemmen i fråga utesluts ur föreningen 
och att hans anslutningsventil tas bort (enligt § 7 i våra stadgar). 
Årsmötet beslutade att styrelsen skriver till medlemmen och informerar om sista 
datum som jouravgiften ska vara betald. Vid utebliven betalning utesluts han ur 
föreningen, vattnet stängs av och servisventilen tas bort. I brevet till honom talar 
styrelsen också om att han då dels får betala för arbetet att ta bort ventilen, dels den 
höga återanslutningsavgiften om han önskar återinträda i föreningen.   
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§ 20 Övriga frågor: 
 
 a) Fråga om kopplingen till fastigheten. Servisventilen och att själva kopplingen till 

fastighetens anslutning fungerar är föreningens ansvar. 
 
 b) De orädda älgarna i vårt område är ett tilltagande problem. Kontakta föreningens 

ordförande Lennart Sundberg, så för han det vidare till den som kan åtgärda. 
 
 c) Centralt placerade sopkärl? Det är bättre att var och en tar hand om sina sopor.  
  

d) Beträffande hjärtstartaren, nämnde Thomas Ericson att den f.n. står i pumphus 14 
(vid Ladubacken), men att styrelsen söker hitta en mer lättillgänglig och centralt 
belägen plats för defibrilleringsapparaten.  
 
e) Eftersom det under de senaste åren varit allt färre medlemmar som deltagit i våra 
gemensamma arbetsdagar, föreslog LS att vi i fortsättningen ska ha lokala 
arbetsdagar. Medlemmar kan höra av sig till sektionsansvarig som skulle kunna kalla 
till en sådan arbetsdag. Beslutades att vi gör ett försök med denna nya ordning.  
 
f) LS nämnde att han och hustrun fräschat upp markeringarna på vandringsleden runt 
Toholmen.       

 
§ 21  Mötesordföranden tackade styrelsen för dess insatser under året och dem som 

infunnit sig på årsmötet samt avslutade detta klockan 11:40. 
 
 
Protokoll fört vid årsmötet i Ängsviks Fastighetsägarförening, Ingarö, den 16 mars 2019. 
 
 
 
Mötesordförande: ____________________      Vid protokollet:_________________________ 
         Birgitta Beeck                Hans L Beeck 
 
 
 
Justeras: _________________________ ____________________  
 Thomas Ericson  Ann Öjemo Tärnström  
     


	Årsmötet öppnades av styrelsens ordförande Lennart Sundberg (nedan LS).

