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Kallelse till årsmöte i Ängsviks Fastighetsägarförening 
 
På grund av restriktioner med anledning av pandemin senareläggs årsmötet för att det ska 
kunna hållas utomhus. 
 
Tid: Lördagen den 29 maj 2021, klockan 10.00 
Plats: Utomhus på innergården vid Ängsviks Loge (Längst ner på Ängsviks Allé) 
 
Dagordning 
1 Val av ordförande och sekreterare vid mötet 
2 Val av två justeringsmän, som också ska tjänstgöra som valkontrollanter och 

rösträknare 
3 Fastställande av dagordning 
4 Justering av röstlängd 
5 Mötets stadgeenliga utlysande 
6 Styrelsens verksamhetsberättelse (Bilaga 1)  
7 Fastställande av resultat- och balansräkning (bilaga 2) samt disponering av 

uppkommen vinst eller förlust 
8 Revisorernas berättelse (Bilaga 3) 
9 Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen 
10 Inkomna motioner samt förslag från styrelsen (Bilaga 4)       
11 Bestämmande av arvode för styrelse och revisorer (Bilaga 5) 
12 Styrelsens förslag till verksamhetsplan (Bilaga 6) och budget (Bilaga 7) för 

verksamhetsåret  
13 Fastställande av årsavgift och eventuella extra avgifter (Bilaga 4, nederst) 
14 Val av styrelseordförande och kassör om vederbörande står i tur att avgå 
15 Val av övriga styrelseledamöter som är i tur att avgå och val av suppleanter 
16 Eventuella fyllnadsval 
17 Val av två revisorer och en suppleant 
18 Val av två personer (samt suppleanter för dessa) som ska ingå i styrelsen för Stiftelsen 

Ängsviks skogsvårds- och friluftsområde 
19 Val av valberedning bestående av tre medlemmar, varav en ska vara sammankallande 
20 Övriga ärenden som i behörig ordning hänskjutits till årsmöte  
                 a. Val av badplatsansvariga 
                   b. Val av sektionsansvariga                            
 21 Övriga frågor 

a. Enkät till medlemmarna angående kommunalt vatten och avlopp 
 22 Mötet avslutas         
   
 
Styrelsen  
 
Observera att bilagorna inte medföljer detta brev utan finns att hämta på 
föreningens hemsida www.angsviksff.org Skriv ut och tag med till årsmötet. 
Vill du ha dem skickade, kontakta sekreteraren Tomas Samuelsson 070 824 76 81  



         Bilaga 1 
VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR 2020    
 
STYRELSEN 2020 
 
Styrelsen har under året haft följande sammansättning. 
 
Ordinarie ledamöter: Lennart Sundberg Ordförande 
 Anna Holst Vice ordförande 
 Tomas Samuelsson Sekreterare, ansv. grannsamverkan 
 Stefan Ahlqvist Kassör 
 Karin Bergsman Vattenansvarig           

 
Suppleanter: Helena Eriksson Webbansvarig 
 Dennis Lindberg    
 
Styrelsen har hållit 6 protokollförda möten (ÄFF Sty. 187 – 192) 
 
Årsmötet ställdes in på grund av Covid-19 och ersattes av ett extra föreningsmöte som 
genomfördes utomhus på innergården vid Ängsviks loge den 24 maj. 26 röstberättigade 
fastigheter var representerade.  
 
Förutom ovan redovisade ledamöter valdes av årsmötet (samtliga för ett år) 
 
Revisorer:   Hans L Beeck 
    Stefan Elofsson 
 
Suppleant:   Kari Magnusson 
 
Valberedning:  Jan Pettersson, sammankallande 
    Mats Magnusson 
    Iréne Jacobsson 
  
Utöver stadgeenliga val utsågs till: 
 
Badplatsansvariga. 
 
Lugnet:   Iréne Jacobsson och Nina Strandberg (klippbadet)              
Toholmen:   Birgitta och Hans L Beeck  
 
Sektionsansvariga 
 
 
A Toholmsområdet:  Lotta Samuelsson 
B Brudbergsområdet: Kenth Holmström  
C Lugnetområdet:  Denis Lindberg 
 
 
 
Stiftelsen Ängsviks skogsvårds- och friluftsområde.  
 
Ledamöter:   Lennart Sundberg 
    Anna Holst. 



 
Suppleanter:   Tomas Samuelsson 
    Mats Magnusson 
 
 
UPPDRAG TILL STYRELSEN FRÅN ÅRSMÖTET 
Styrelsens förslag att upprusta Lugnets badplats bifölls och har genomförts. 
 
 
MEDLEMMAR 
Antalet medlemmar i föreningen var vid årets slut 325, varav 314 vattenanslutna, inklusive 
de båda båtklubbarna (ILBK och ÄBS). Drygt hälften av medlemsfastigheterna är 
permanentbebodda.  
 

VATTENVERKSAMHETEN 2020 
 

Grundvattennivå 
Grafen nedan visar hur grundvattensituationen sett ut över tid i vårt område. 
Ingångsvärdet för år 2020 var i relation till år 2019 års ingångsvärde högre och förbättrat 
men långt under en nivå som är optimal. Under året har nivån återigen sjunkit kraftigt vilket 
är väldigt oroväckande i ett framtida perspektiv. I dagsläget finns stor risk för 
saltvatteninträngning vid allt för låg grundvattennivå eller att brunnar sinar. Den tjockare 
svarta grafen visar år 2020 års nivåer. 
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Vattenförbrukning 
Den totala volymen producerat dricksvatten uppgick under året till drygt 16,2 miljoner liter 
vilket återigen är en ökning från föregående år då förbrukningen uppgick till drygt 15,6 
miljoner liter. Se nedan tabell som omfattar förbrukning från år 2009 till 2020.  

 

 

 

Pumphusen 
Pumphus 1 – Ladängsdalsvägen 
En servisventil som befarades vara trasig grävdes upp men vid grävarbetet kunde det 
konstateras att felet på ventilen orsakats av felaktig installation av fastighetsägaren. 

Pumphus 3 – Grannlåtsvägen 
Två driftstopp utan att hitta någon orsak. Troligtvis högre vattenförbrukning under kort tid 
än vad brunnshålet kan leverera. 

Pumphus 5 – Lillstugevägen 
Två läckage under året samt byte av brunnspump. 

Pumphus 6 – Ploglandsvägen 
Två läckage under året 

Pumphus 7 – Toholmsvägen 
Två läckage under året. 
Byte av påkört ventilskaft till sektionsventil. 

Pumphus 14 – Ladubacken 
Renovering av trasig radonett samt grävt och installerat en ny spolventil längst ner på 
Älvkällsvägen. 

Pumphus 19 – Dagsverksvägen 
Tre läckage under året. 
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Installation flödesövervakning 
Under året har föreningen installerat utrustning i syfte att fjärrövervaka vattenflöde i 
pumphus 3, 7, 17 samt 19 med lyckat resultat. 

Ledningsnätet 
Ledningsnätet är helt tätt. 

Avvikelser 
Som nämnts ovan har det vid ett antal tillfällen inträffat torrkörningar av tankar och brunnar 
som förorsakats av enskilda fastighetsägare. När detta har kunnat härledas till enskild 
fastighet har jouravgift debiterats i enlighet med föreningens stadgar och i enlighet med 
beslut om storlek på avgift på föreningens årsmöte. 

Vattenkvalitet 
Provtagningar har genomförts under året enligt tillsynsmyndigheten Värmdö kommuns 
fastställda intervall och omfattning. Provresultaten finns som vanligt på föreningens 
hemsida. 

 
HEMSIDAN www.angsviksff.org  
Hemsidan är föreningens primära digitala anslagstavla på nätet, och vi använder denna i 
vår kommunikation till medlemmar och andra. Vi uppdaterar hemsidan kontinuerligt med 
medlemsrelaterad information. Framförallt har vi informerat vid avbrott i vattenleverans och 
parallellt med denna information har vi även publicerat blänkare på vår Facebooksida. Vi 
har också informerat om aktiviteter ute i sektionerna såsom boulespel i Lugnet och 
julgransresning på ängen vid Toholmen. Antalet besökare på hemsidan är i nivå med 
tidigare år. Under hösten 2020 har vi dessutom arbetat med att skapa en helt ny hemsida 
för föreningen. Den nya hemsidan har planerad lansering våren 2021.  
 
 
GRANNSAMVERKAN   
Vad som är känt så har området varit förskonat från inbrott under året. 
 
En del brottsförebyggande tips ligger på hemsidan. Föreningen har en Facebooksida där 
det läggs ut information om kända störningar. Alla som vill få inläggen kan gå in på sidan 
och klicka ”gilla” eller ”följa”. Antalet följare vid årets slut var 175. Många medlemmar har 
skaffat sig appen ”Safeland” (tidigare Trygve) och anslutit sig till gruppen Lugnet, 
Skälsmara Eknäs på Ingarö. Gruppen har nu 78 medlemmar.  
 
STIFTELSEN 
 
Stiftelsens styrelse genomförde under sommaren 2020 en stor besiktning av de delar av 
skogen som Mellanskog fått stiftelsens uppdrag att gallra enligt fastställd skogsplan. 
Avverkningen ledde till ett positivt netto att redovisa 2021. 
 
Fiskerättsfrågor 
Under 2020 har det påbörjats ett arbete med att försöka klargöra vad som egentligen 
gäller för fiske i de vatten som visas på den fiskekarta i föreningens ägo som upprättades 
av exploatören i samband med att tomtförsäljningen i vårt område påbörjades. Numera 
upprättas fiskevårdsområden. Det finns t.ex. ett sådant söder om Björnöreservatet. 
Styrelsen tar gärna emot synpunkter i ärendet. 



 
VÅRD AV NÄROMRÅDEN 
Vård av närområden har initierats av badplatsansvariga och sektionsansvariga, i 
samverkan med medlemmar. 
 
SEKTIONER OCH BADPLATSER 
 
Sektion A 
 
Våra badplatser vid Toholmen under 2020 
  
Båda badplatserna har varit mycket flitigt besökta under hela sommaren.  
 
Vid Stora badplatsen (barnbadet) har vi – förutom att vi fortlöpande hållit rent och städat 
bl.a. genom att plocka fimpar, kvarlämnad plast, diverse tomma förpackningar och använt 
toapapper – också grävt runt sandstranden för att ta tillbaka cirka en halv meter av den 
strand där gräset växt in under årens lopp.   
 
Vid Lilla badplatsen nedanför eken har vi placerat ut föreningens bänk (som vi har i 
vinterförvar på vår tomt) och fortlöpande städat och plockat skräp samt också ofta sopat 
berget rent från hårda nerblåsta ekollon. Vidare har vi försökt dölja den stora duken på 
bottnen genom att komplettera med gammal sand som vattnet fört in i vassen till vänster. 
Anna Gunnarsson har ställt upp och varit med och jobbat vid denna badplats. Nämnas bör 
också att Tina och Bosse Levander tagit initiativ till att röja och öppnat upp den med sly 
igenväxta delen nedanför berget till höger. 
Föreningen bör i kommande budget ta höjd för att inom en snar framtid dels byta ut den 
gamla duken, som är trasig på flera ställen, dels beställa ny sand att lägga på ovanpå 
duken på bottnen. 
 
Birgitta och Hans L Beeck, badplatsansvariga 
 
 
Övrigt i sektion A   
 
Midsommarfirande genomfördes på ängen vid Toholmsvägen på Corona-säkert sätt. En 
låda med kubb- och brännbollsspel mm. har placerats på ängen. Andra Advent restes en 
gran försedd med ljusslinga, på ängen. Cirka 25 personer var samlade. Ängen har klippts 
flera gånger under sommaren. 
 
 
 
Sektion B  
Under våren, sommaren och hösten har det klippts gräs och röjts gångstigar mellan 
Skälsmaravägen och Brudbergsvägen, Ploglandsvägen och Dysängsvägen och 
Eknäsvägen. Under hösten och vinter har även flis lagts på gångvägen mellan 
Skälsmaravägen och Brudbergsvägen. Detta arbete kommer att fortsätta under året.  
Planen är att även annat underhåll av vår sektion ska påbörjas. 
 
 
 
 
 



Sektion C 
Lugnets badplats iordningställd med slyröjning samt ny sand. Klippbadet har försetts med 
badstege. Nya anslagstavlor uppsatta på föreningens platser. Boulebanan är nu i drift för 
föreningens medlemmar. 
 
Klippbadet  
Badberget var mycket välbesökt corona-sommaren 2020!!  
  
Väldigt många badgäster har kommit med bil och parkerat på vändplanen och längs 
Älvkällsvägen. Det har medfört att sopbilar och större fordon inte kommit fram eller kunnat 
vända. Vid eventuell olycka skulle räddningstjänsten fått problem att komma fram. Det är 
tråkigt att behöva be folk att flytta på bilarna i stort sett dagligen. 
 
Ett annat problem har varit nedskräpning. Mest har det kastats burkar, fimpar, 
matförpackningar och värst av allt - fiskedrag, fiskelinor och krokar. Överlag är det väldigt 
otäckt när folk står och fiskar där barnen plaskar omkring. Alldeles för många tycks inte 
förstå att man inte kan fiska bland badande eftersom det är stor risk att någon skadas. Vi 
hade några otrevliga situationer kring detta i somras. Sannolikheten att man får napp när 
det badas och plaskas är minimal. Fåglar, andra djur och naturligtvis även människor kan 
skadas illa av dessa kvarlämnade fiskedon. 
 
Det har även eldats direkt på berget vilket medfört skador. Vi har städat bort kolrester och 
sopor.  
  
Badstegen som monterades i våras har verkligen uppskattats av alla badande. Tyvärr 
valde vissa att förtöja båtar i den. Vi får hoppas att det blir slut med det nu när skylt kommit 
upp om att det inte är tillåtet.  
  
Med ovanstående sagt vädjar vi till alla som kommer hit och badar. Tänk på att inte skräpa 
ner. Vi har ingen sophämtning vid badplatserna så det vi har tagit med oss när vi kom tar 
vi även med oss hem. Eftersom parkeringsmöjligheterna är dåliga, varför inte cykla eller 
gå istället för att ta bilen. Om vi alla hjälps åt och visar hänsyn så kan vi alla njuta av 
härliga stunder på våra badplatser. 
 
 
Styrelsen tackar för alla frivilliga insatser 
Genom många frivilliga insatser av medlemmarna har en rad värdefulla insatser utförts 
under året. Styrelsen tackar alla som deltagit i arbetet för föreningen. 
 
Ingarö den 16 mars 2021 
 
 
Lennart Sundberg  Anna Holst   Stefan Ahlqvist 
Ordförande   Vice ordförande  Kassör 
 
 
 
Tomas Samuelsson  Karin Bergsman 
Sekreterare   Vattenansvarig 
 
 
Underskrivet original finns hos sekreteraren 
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Resultaträkning ÄFF 20-01-01 – 20-12-31 
 
 
 Resultat Resultat Budget 
Intäkter 2019 2020 2020 
Medlemsavgifter 766 800 766 800 766 800 
Övriga intäkter 14 400 23 910 
Summa intäkter 781 200 790 710 766 800 
 
 
Kostnader 
Personalkostnader 223 571 227 507 300 000 
El pumphus 142 310 130 762 160 000 
Hemsidan 0 1 650 2 000 
Kontorsmateriel 5 852 4 952 6 000 
Pumphus och ledningsnät 146 671 116 671 200 000 
Drift av bil 3 465 4 805 20 000 
Vattenprover 85 535 84 866 70 000 
Vård av närområden 86 654 107 533 110 000 
Hyra hjärtstartare 9 663 4 636 5 000 
Försäkring, postbox 7 832 11 082 10 000 
Telekostnader 1 045 0 0 
Möten 10 690 17 119 15 000 
Övriga kostnader  500 0 
Överföring från reparationsfond   -131 200 
Summa kostnader 723 288 712 083 766 800 
 
Resultat före finansiella kostnader 57 912 78 627 
 
Ränteintäkter 3 294 2 839 
 
Bankkostnader - 1 188 -1 133 
 
Resultat före bokslutsdispositioner 60 018 80 333 
 
Skattekostnader - 578 - 454 
Resultat efter finansiella intäkter 
och kostnader 59 440 79 879 
 
Årets resultat 59 440 79 879 
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Balansräkning ÄFF 20-01-01 – 20-12-31 
 
 
 
 2020-01-01 2020-12-31 
Tillgångar 
Plusgiro 28 152 101 058 
Bank 932 302 935 141 
Kundfordringar 2 500 6 510 
Summa tillgångar 962 954 1 042 709 
 
 
 
Skulder och eget kapital 
Reparationsfond 892 577 952 017 
Eget kapital 10 359 10 359 
Skatteskuld 578 454 
Årets resultat 59 440 79 879 
Summa skulder och eget kapital 962 954 1 042 709 
 
 
 
 
Styrelsen föreslår årsmötet besluta: 
 
- att årets överskott om 79 879 kronor i sin helhet överförs till reparationsfonden. 
 
 
 



                                                                                            Bilaga 3    
  
Revisionsberättelse för Ängsviks fastighetsägar- 
förening för verksamhetsåret 2020 
 
Undertecknade, som av föreningens årsmöte den 24 maj 2020  
utsetts till ordinarie revisorer, får härmed avge följande berättelse över 
revisionen av 2020 års räkenskaper och förvaltning.  
 
Vi har granskat de av kassören förda räkenskaperna och de verifikationer 
som förevisats oss samt protokoll med bilagor från styrelsens sex 
styrelsemöten under 2020. Vi har också tagit del av styrelsens 
verksamhetsberättelse för året. Vidare har vi varit inne på föreningens 
hemsida och Facebook-konto.   
 
Vi noterar att föreningens styrelse under 2020 bedrivit en mycket aktiv 
verksamhet, inte minst vad gäller arbetet med våra pumphus och den 
viktiga vattendistributionen. 
 
Vi har kunnat konstatera att både inkomster och utgifter är verifierade. Vi 
har också gått igenom resultat- och balansräkningen. Vi finner att kassören 
genomfört sitt uppdrag med stor noggrannhet. Vi kan därför tillstyrka att 
årsmötet fastställer resultat- och balansräkningen. 
 
Då vår revision inte gett anledning att ifrågasätta korrektheten i redovisade 
siffror eller andra dokument som vi tagit del av, föreslår  
vi årsmötet att bevilja kassören och övrig styrelse ansvarsfrihet för 
verksamhetsåret 2020.  
 
Ingarö den 25 mars 2021 
 

 
 
 
 
Hans L Beeck                                                            Stefan Elofsson  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
         Bilaga 4 

 

INLÄMNADE MOTIONER OCH FÖRSLAG FRÅN STYRELSEN 

Motioner 

Inga motioner har lämnats in. 

 

Förslag från styrelsen   

Styrelsen föreslår en ändring i stadgarna § 19 Kallelser.  

Nuvarande lydelse: 

Kallelse till årsmöte eller annat föreningssammanträde ska vara utsänt och poststämplat 
senast två veckor före mötet. 

Föreslag till ny lydelse: 

Kallelse till årsmöte eller annat föreningssammanträde ska vara utsänt och poststämplat 
senast två veckor före mötet. 

I stället för brev kan dessa kallelser skickas som e-post under förutsättning att 
medlemmen har meddelat styrelsen sin e-postadress och därmed ha godtagit att 
försändelser från föreningen skickas med e-post. Det åligger medlemmen att omedelbart 
meddela ändring av e-postadress. 
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STYRELSENS FÖRSLAG TILL ARVODEN 
(Hittillsvarande arvoden inom parentes) 
 
Styrelsen föreslår arvoden för år 2021 enligt följande: 
 
Ordförande  9 500: - (8 500: -) 
 
Vice ordförande 9 500: - (8 500: -) 
 
Sekreterare  9 500: - (8 500: -) 
 
Kassör  12 000: - (11 000: -) 
 
Styrelseledamot 600: - (600: -) per möte där personen närvarat 
 
Suppleant  600: - (600: -) per möte där personen närvarat 
 
Adjungerad  600: - (600: -) per möte där personen närvarat 
 
Vattenansvarig/ 375: -/h (350: -/h) för arbetstid, dock max 400 h (400 h) 
V-team 
 
Webbansvarig 9 500: - (8 500: -) 
 
Revisor  3 000: - (3 000: -) 
 
Föreningen betalar arbetsgivaravgiften 
Föreningen drar av preliminärskatt (30 %) från arvodena 
___________________________________________________________________ 
TIDIGARE BESLUTADE EXTRA AVGIFTER 
 
Anslutningsavgifter beslutade av årsmötet 2005-03-12: 

1. Fastighet som erlagt halv avgift och som ligger inom vårt område betalar de faktiska 
kostnaderna för installation av vattenanslutningen. 

 
2. En ny avstyckad tomt inom vårt område betalar 40 000: - 

Jouravgift 
2500: - (2500: -) Vid upprepning inom 12 månader 5000: - (5000: -) 
 
Avgift för återinkoppling 
Verklig kostnad, dock minst 3000: - (3 000: -). 
 

PÅMINNELSEAVGIFT 



 
Ej betald årsavgift i tid 100: - (100: -) 
          Bilaga 6 
VERKSAMHETSPLAN 2021 
 
STYRELSEARBETET 
Ungefär samma omfattning med styrelsemöten 8 – 10 gånger.  
 
Styrelsen avser genomföra de ytterligare åtgärder som årsmötet beslutar. 
 

VATTENVERKSAMHETEN 

Vattenteamet planerar att fortsätta med löpande drift och underhåll av pumphus samt 
ledningsnät. Vattenteamet kommer under året att testköra ny utrusning i ett eller fler 
pumphus vilken har till uppgift att indikera snabb signal om stort uttag av vatten och/eller 
läckage. Detta för att förhindra torrkörningar vid fel på utrustning samt missbruk av 
föreningens vatten. 

I väntan på att Värmdö kommun ska dra fram kommunalt vatten kommer styrelsen att vara 
sparsamma med onödiga, kostsamma komponentutbyten men eftersom anläggningen 
som har varit i drift sedan 1970-talet har en osäker livslängd kan oplanerade händelser 
inträffa som medför kostsamma reparationer, komplettering och/eller utbyte av utrustning.  

En stor uppmaning riktas som vanligt till samtliga medlemmar att vara sparsamma med 
vattnet! 

 

KOMMUNALT VATTEN OCH AVLOPP 

Efter önskemål från Värmdö kommun kommer föreningen att genomföra en enkät 
angående medlemmarnas inställning till att få kommunalt vatten och avlopp. Använd 
nedanstående länk eller skriv ut separat dokument som medföljer kallelsen och skicka den 
till föreningen senast den 31 maj.  

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdi1koF_2WgBOM4Ujrdw6MSze8TA7LWZElA
DiWm3CtkaZ_eNQ/viewform?gxids=7628  

  

Vårt område planerades för fritidsbebyggelse med grundvatten från ett antal brunnar. Nu 
finns många permanentboende hos oss som är beroende av att detta vatten är tjänligt och 
ständigt tillgängligt. När de första tomterna såldes i vårt område var vattentoaletter 
förbjudna. Eftersom inga spillvattenavlopp då fanns bildades vår ideella förening för enbart 
sötvattendistributionen. Kort därefter godkändes vattentoaletter och varje fastighetsägare 
fick ta ansvar för spillvattnet inom egen tomt. Sedan dess har kommunen förelagt våra 
medlemmar alltmer kostsamma avloppsförbättringar. Men avloppsvatten räknas nu som 
miljöfarlig verksamhet och kommunen kräver mer kvalificerad rening och förbereder att ta 



över både vatten- och avloppsdistributionen. Vad vi vet idag är att VA-ledningarna till oss 
planeras att gå via Långvik över Säbyviken med dimensioner som täcker vårt behov. Från 
nya pumphus, som enligt uppgift måste ligga lägre än bebyggelsen, kommer breddning 
inte att tillåtas i sjön. 

 
HEMSIDAN 

Hemsidan www.angsviksff.org 
Hemsidan kommer att uppdateras löpande med information som kan och bör intressera 
medlemmarna. En ny hemsida kommer att lanseras, förhoppningsvis under våren. 
 
GRANNSAMVERKAN 
Föreningen ska fortsätta att ingå i grannsamverkan. En av styrelseledamöterna ska utgöra 
huvudkontaktombud som är länken mellan polisen och medlemmarna. Tanken är att 
sektionsansvariga blir kontaktombud i föreningens respektive delområden.  
 
Vi rekommenderar medlemmarna att installera mobil-appen, ”Safeland”, tidigare ”Trygve”, 
och gå med i gruppen "Lugnet, Skälsmara, Eknäs på Ingarö". Det är en utmärkt kanal att 
rapportera och följa störningar inom området och även utanför. 
 
Varningar läggs in på hemsidan och Safeland-appen och även Facebook. Information 
kommer undantagsvis att lämnas via e-post i den mån medlemmarnas e-postadresser 
fungerar. Inkomna tips kommer att vidarebefordras till polisen.   
 
Är du intresserad att medverka som kontaktombud, hör av dig till styrelsen eller meddela 
via hemsidan. 
FISKERÄTT 
Styrelsen kommer att fortsätta arbetet med att klarlägga vad som egentligen gäller.  
 
Fiskerätt regleras bland annat i lag 1981:533 om fiskevårdsområden. i Östersjön är 
handredskapsfiske från allmän strand tillåtet för svensk medborgare. TDA-fiske, trolling, 
drag, angle, kräver däremot fiskekort eller dylikt. Information om detta finns samlat på 
nätet under Home fiskekartan. Man skrollar på kartan till önskat avsnitt och trycker på 
önskat blåfärgat område för att få fram en faktaruta om hur man beställer fiskekort.  Vill 
man TDA-fiska i insjöar finns sportfiskekortet som ger fiskerätt i ett fyrtiotal sjöar. 
 
 Vid koll av avstyckningsakt 01-ING-963 av år 1968 där ett 75-tal av i ÄFF ingående tomter 
bildades för ’sommarstuguändamål’ står ’Ägaren bestämde att med avstyckat område icke 
skulle följa rätt till eller delaktighet i styckningsfastighetens ägor, tillydenheter, rättigheter 
eller förmåner.’ Något som förrättningslantmätaren lade i exploatörens mun och som 
innebär att bland annat fiskerätt inte ingår i de avstyckade fastigheterna. I avstyckningsakt 
01-ING-1093 av år 1975 där Stiftelsens fastigheter bildades ingår däremot fiskerätt, men 
vattenområdena är ännu inte tillgängliga via fiskekort för TDA-fiske. Att bilda 
fiskevårdsområde skulle ändra, på detta vilket vi räknar med att undersöka närmare under 
året. 
 
 
SEKTIONSANSVARIGA OCH BADPLATSANSVARIGA 
Sektionsansvariga och badplatsansvariga utses av årsmötet. De tar emot förslag från 
medlemmarna och framför till styrelsen önskemål om satsningar som behöver göras.  
 



Sektion A Toholmen: Vi planerar att hålla en yta på isen schaktad i anslutning till ÄBS för 
att möjliggöra skridskoåkning. Gemensamma aktiviteter vid Valborgsmässoafton och 
midsommar. Midsommarängen kommer att klippas vid behov för att kunna användas för 
bollspel och andra aktiviteter. Brännbolls- och kubbspel finns tillgängliga. Tillsammans 
med badplatsansvariga avser vi hålla badplatserna fina. 
 
Sektion B Brudberget: Vi kommer att fortsätta hålla gångstigarna röjda. Även annat 
underhåll inom sektionen är tänkt att påbörjas. 
 
Sektion C Lugnet: Vi planerar att röja/bygga gångstig från Klippbadet till Lugnets badplats 
och bygga trappa upp till Klippbadet för att underlätta tillgängligheten. Boulebanan är 
tillgänglig för alla medlemmar. 
 
 
ARBETSDAG 
Eftersom antalet medlemmar som deltagit på arbets-/städdagen under flera år varit lågt 
och dessutom sjunkande beslutade vi för två år sedan att inte genomföra någon 
gemensam arbetsdag för hela föreningen. Vi uppmanar i stället medlemmarna att samlas 
”lokalt” för att städa i sitt eget närområde i samverkan med sektionsansvariga. 
 
VANDRINGSLEDER 
På hemsidan finns ett antal vandringsleder inom vårt område markerade. Styrelsen avser 
att vid behov förtydliga kartmarkeringarna mm för att göra stigarna lättare att hitta. Vi 
uppmanar intresserade medlemmar att föreslå nya stigar. Det kan även gälla in på 
grannområdena. Det finns mycket nytt att upptäcka och vi vill gärna ha förslag. 
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Förslag till budget 2021 
 
 
 
 Resultat Budget Resultat Budget 
 2019 2020 2020 2021 
Underlag 
Medlemmar, antal 325 325 325 325 
Medlemsavgift hel, antal 314 314 314 314 
Medlemsavgift halv, antal 11 11 11 11 
Hel avgift 2 400 2 400 2 400 2 400 
Halv avgift 1 200 1 200 1 200 1 200 
 
 
Intäkter 
Medlemsavgifter 766 800 766 800 766 800 766 800 
Övriga intäkter 14 400  23 910 
Summa intäkter 781 200 766 800 790 710 766 800 
(exklusive finansiella intäkter) 
 
 
 
Kostnader 
Personalkostnader 223 571 300 000 227 507 325 000 
El pumphus 142 310 160 000 130 762 160 000 
Hemsidan  0 2 000 1 650 2 000 
Kontorsmateriel 5 852 6 000 4 952 6 000 
Pumphus och ledningsnät 146 671 200 000 116 671 200 000 
Drift av bil 3 465 20 000 4 805 0 
Vattenprover 85 535 70 000 84 866 80 000 
Vård av närområden 86 654 110 000 107 533 50 000 
Försäkring, postbox 7 832 10 000 11 082 14 000 
Hyra hjärtstartare 9 663 5 000 4 636 5 000 
Telekostnader 1 045 0 0 3 000 
Möten 10 690 15 000 17 119 15 000 
Övriga kostnader   500 
Överföring från reparationsfond  -131 200  -93 200 
Summa kostnader 723 288 766 800 712 083 766 800 
(exklusive finansiella kostnader) 
 
 
 
 
 


