
      

  BILAGA 1 
 
VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR 2015  
  
 

STYRELSEN 2015 
Styrelsen har under året haft följande sammansättning. 
 

Ordinarie ledamöter: Lennart Sundberg Ordförande 
 Anna Holst Vice ordförande 
 Tomas Samuelsson Sekreterare, grannsamverkan 
 Stefan Ahlqvist Kassör 
 Thomas Eriksson Vattenansvarig, webbansvarig           

 

Suppleanter: Ulla Lod 
 Karin Bergsman   
 

Styrelsen har hållit 8 protokollförda möten (ÄFF Sty. 148 – 155) 
 

Årsmötet hölls den 14 mars 2014 i Brunns skola. 30 röstberättigade fastigheter var 
representerade.  
 

Förutom ovan redovisade ledamöter valdes av årsmötet (samtliga för ett år). 
 

Revisorer:  Josef Brithon 
             Ann-Mari Kilander 
 

Suppleant:  Jan Johnson 
 
Valberedning: Denny Abrahamsson, sammankallande 
             Kjell Agnekil 
             René Lennaárd 
  
Utöver stadgeenliga val utsågs till badplatsansvariga: 
 

Lugnet:  Ulf och Margareta Sundberg 
               
Toholmen:  Birgitta och Hans L Beeck 
   
 

Stiftelsen Ängsviks skogsvårds- och friluftsområde:  
 
Ledamöter:  Lennart Sundberg 
             Anna Holst. 
 
Suppleanter:            Ulla Lod 
       Tomas Samuelsson 
 
UPPDRAG FRÅN ÅRSMÖTET 



Projektet ”Vatten från Lugneträsk” har kommit igång. Under 2016 kommer fortsatta 
provtagningar och mätningar att ske i samråd med markägaren. Det återstår flera 
frågor att utreda. 
 
En hjärtstartare har införskaffats (hyrd) och finns nu i jourbilen. 
 

MEDLEMMAR 
Antalet medlemmar i föreningen var vid årets slut 328, varav 316 vattenanslutna 
inklusive de båda båtklubbarna (ILBK och ÄBS). En medlem har utträtt ur föreningen 
under året. 
 

ÄFF-VATTENVERKSAMHETEN 

Den nya organisationen med ett ”vattenteam” är på plats och fungerande. Detta har 

på ett bra sätt stöttat vattenansvarig och det har inneburit att det tidigare stora 

personberoende inte längre råder. Med gemensamma krafter har samtliga uppkomna 

utmaningar hanterats snabbt och utan dröjsmål. 

 

Några av de tidigare “Områdesansvariga” har valt att fortsätta hjälpa till med tillsyn av 

“sitt gamla” pumphus, vilket vi är mycket tacksamma för.   

 

P15 Ritröskvägen  

Trenden med ökande salthalt är bruten. Tidigare har P15 förstärkt P17 på 

Lugnetvägen med vatten. Det extra stora uttaget misstänkts har påverkat salthalten 

negativt i P15. 

 

P17 Lugnetvägen 

Förstärkning med vatten från pumphus 11 på Telegrafvägen har i princip fungerat 

bra. En bidragande faktor är att de boende i området hanterat sin vattenförbrukning 

på ett ansvarsfullt sätt. Vid sträng kyla finns risk att förbindelseledningen kan frysa. 

Om detta händer får området snabbt vattenbrist eftersom brunnen i P17 ger väldigt 

lite vatten. Förstärkning sker då tillfälligt från P15 via uppvärmda ledningar.   

 

P20 Hanskrokavägen  

Ett UV-filter har installerats för att förbättra kvalitén på vattnet efter anmärkning vid 

höstens provtagning. Med hjälp av det renoverade vattenmagasinet har både 

Hanskrokavägen och alla fastigheter på Signalvägen försörjts med vatten härifrån.   

 

P4:1 Brudbergsvägen 

Ett UV-filter har installerats för att förbättra kvalitén på vattnet efter anmärkning vid 

höstens provtagning.  

 

 

Radon 

Samtliga pumphus har nu radonvärden under gränsvärdet 100bql/l. 

 



Klorid (salthalt) 

Samtliga pumphus låg vid senaste mätningen under gränsvärdet 100mg/l. 

P14 på Ladubacken har liksom tidigare år haft värden över gränsvärdet 100 mg/l. 

 

Övrigt 

De förväntade problemen med att ett stort antal servisventiler skulle behöva bytas, 

har dessbättre inte uppstått. Endast ett mindre antal ventiler har bytts. Hotet att de 

dåliga ventilerna kommer att behöva bytas ut på grund av åldersskäl kvarstår 

självfallet. Det är bara en tidsfråga. 

 

Årets provtagningar har visat att vi distribuerar tjänligt vatten helt i enlighet med de 

krav som ställs i livsmedelslagen. Värmdö kommun är tillsynsmyndighet, och 

övervakar vattenverksamheten löpande.  

 

Avvikelser 

Vid ett antal tillfällen har slarv hos enskilda fastighetsägare förorsakat torrkörning i 

brunnar. Vid 11 tillfällen har jouravgift debiterats på grund av läckage som gått att 

härleda till enskild fastighet. Några vattenprover har fått utlåtandet ”Tjänligt med 

anmärkning”. Dessa har åtgärdats med undantag av två, där uppmätta värden precis 

tangerar gällande gränsvärde inom mätningens felmarginal. 

 

 

Vattenförbrukning  

Den kalla och regniga inledningen på sommaren är sannolikt anledningen till att årets 

vattenförbrukning har varit mindre än på många år. Den tidigare trenden med ökande 

förbrukning mellan 2008 och 2013 verkar vara bruten. Trots detta gäller det självfallet 

att alla även i fortsättningen hjälper till att hushålla med vårt grundvatten. 

 



 
 
 

HEMSIDAN 

 www.angsviksff.org har under året haft en tillgänglighet nära 100%. Inga större 

förändringar har gjorts under det gångna året. Tillströmningen av besökare på 

hemsidan är i nivå med tidigare år.  

 

 

GRANNSAMVERKAN   
En del brottsförebyggande tips ligger på hemsidan. Varningar och meddelanden har 
även skickats till föreningens lista på e-postadresser. Antalet mottagare är just nu 
184. Tyvärr kommer många meddelanden i retur eftersom en del medlemmars e-
postadresser blivit inaktuella. En del har också fullt i sina e-brevlådor. Föreningen har 
också en Facebook-sida där det har lagts ut inlägg. Alla som vill få inläggen kan gå in 
på sidan och klicka ”gilla”. Antalet som gillar sidan har nu passerat 80. 
 

Vårt område har under året haft en del inbrott och stölder från tomter. Under slutet av 
året rapporterades att flera har blivit bestulna på post från sina brevlådor. De 
störningar som har inrapporterats har vidarebefordrats till närboende medlemmar. 
Varningar har också lagts ut både på vår Facebook-sida och på föreningens 
hemsida. 
 
STIFTELSEN 
Stiftelsen Ängsviks skogsvårds- och friluftsområde har som syfte att förvalta alla 
grönytor som gränsar till våra tomter inklusive den mark som Vägföreningen 
disponerar och stora skogsområden. Se webbkartan på vår hemsida för gränserna. 
Stiftelsen ansökte föregående år om planbesked för att få bort det s.k. 
trädfällningsförbudet på stiftelsens mark. Tyvärr fick stiftelsen nej från Värmdö 
kommun i april 2015. 
Inga avverkningar har skett under året men däremot viss slyröjning. 

http://www.angsviksff.org/


Ladorna vid Lugnet och Skälsmara har fått ny fin rödfärg. 
 
Stiftelsen har med länsstyrelsens tillstånd lyckats fälla den bäver som förstörde 
dricksvattnet vid Igelträsket genom sitt dammbygge förra året. 
Älgar har varit besvärliga i Ängsviksområdet under äppeltiden, men inte hotfulla nog 
för att polistillstånd för avskjutning skulle ha kunnat ges. 
 
BADPLATSERNA 
Styrelsen har av miljöskäl beslutat att stänga torrtoaletterna.  
 

ARBETSDAGEN 2/5  

Ovanligt få personer deltog i år på vår gemensamma städ/arbetsdag trots att vi 
denna gång försökte locka extra många genom att efter arbetets slut bjuda på 
grillkorv och något att dricka. Totalt kom det ca 30 personer plus att ytterligare några 
hade anmält förhinder och istället utförde några uppgifter vid annat tillfälle.  
De tappra som ställde upp gjorde dock ett kanonjobb bl.a. genom att: 

- Röja och städa diken och vägkanter 

- Reparera spängerna runt Igelträsket, över diket vid Toholmens busshållplats 

och den på stigen mellan Lugnets badplats och ILBK där även den stora 

ekgrenen som låg tvärs över stigen togs bort. 

- Stigen mellan Signalvägen och Telegrafvägen grusades. 

- Badplatserna vid Lugnet och Toholmen städades och ris röjdes och eldades. 

- Anslagstavlor och brevlådor rensades. 

Stort tack till dem som bidragit till att hålla fint i vårt område. 
 
 

Styrelsen tackar för alla frivilliga insatser 
Genom många frivilliga insatser av medlemmarna har en rad värdefulla 
arbetsuppgifter utförts under året. Styrelsen tackar alla som deltagit i arbetet för 
föreningen. 
 

 

Ingarö den 12 mars 2016 
 
 
 
Lennart Sundberg  Anna Holst   Stefan 
Ahlqvist 
Ordförande   Vice ordförande  Kassör 
 
 
 
Tomas Samuelsson  Thomas Eriksson 
Sekreterare   Vattenansvarig 
 


