
Protokoll fört vid 2003 års ordinarie föreningssammanträde (årsmöte i Kolviks
Samfällighetsförening) i lilla Hemmestaskolans matsal den 16 fegruari 2003.

§ 1 Årsmötets öppnande
Årsmötet öppnades av ordföranden Patrik Bodin, som hälsade alla välkomna.

§ 2 Frågan om mötet var behörigt utlyst.
Frågan om mötet var behörigen utlyst besvarade mötesdeltagarna med ja.

§ 3 Val av mötesfunktionärer
a/ Till mötesordförande valdes Patrik Bodin
b/ Till mötessekreterare valdes Per-Erik Andersson
c/ Till justeringsmän och rösträknare valdes Annika Dehlin och Björn Cedervall.

§ 4 Tid och plats för justering av protokoll samt var protokollet skall hållas tillgängligt för
föreningens medlemmar
Beslöts att justering sker i vecka 309 hos Björn Cedervall. Protokollet skickas ut till samtliga
medlemmar inom en månad från justeringsdatum.

§ 5 Fastställande av dagordning och anmälan om ärenden under punkt 16 övriga frågor
Dagordningen fastställdes och 4 nya frågor anmäldes under punkten 16.

§ 6 Fastställande av röstlängd med avprickning i debiteringslängden och godkännande av
fullmakter
Röstlängden skickades runt bland de närvarande medlemmarna. En fullmakt har lämnats in
från Monica Muller Ljungberg. Längden fastställdes utan ändringar.

§ 7 Behandling av styrelseberättelsen och resultaträkningen för det gångna
verksamhetsåret
Ordf och sekr gick igenom verksamhetsberättelsen och resultaträkningen. Dessa godkändes
av mötet.

§ 8 Behandling av revisionsberättelsen samt fastställande av balansräkning och
resultaträkning
Revisorerna föredrog revisionsberättelsen varefter balans- och resultaträkning fastställdes.

§ 9 Frågan om ansvarsfrihet för styrelsen
Mötet beslutade enhälligt att ge styrelsen ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret.

§ 10 Föreningens ställningstagande i frågan om detaljplaner samt VA-anslutning
Ordf redogjorde för styrelsens uppfattning att föreningen bör verka aktivt för en tidig
kommunal detaljplanering av området med tillhörande VA-anslutning. Årsmötet biföll denna
inriktning men framhöll att man bör verka för att tvångsanslutning inte tillämpas, samt att
alla större beslut/yttranden i anslutning till detaljplaner (t ex vägprojekt över allmänning)
föreläggs årsmötet för ställningstagande.

§ 11 Stadgeändring avseende antalet revisorer
Mötet beslöt att fullfölja beslutet från förra årsmötet att införa en stadgeändring att
föreningen skall ha två ordinarie revisorer och därutöver en revisorssuppleant.



§ 12        Framtida användning av Internet
Ordf beskrev styrelsens avsikt att i framtiden lägga ut årsmötesprotokoll,
verksamhetsberättelser mm på Internet (Hemsidan) och endast sända ut ett sammanfattande
papper per utskick med uppgift om vad som är aktuellt samt med adresser till funktionärer
som kan kontaktas för ytterligare information (t ex skriftlig) Detta för att nedbringa
portokostnader samt att möjliggöra att Internet blir den huvudsakliga informationskanalen
med alla de fördelar som det innebär. Mötet biföll denna inriktning. Dock framhölls att de
som inte har Internet skall kunna få tillgång till all information efter t ex ett telefonsamtal till
någon i styrelsen. Tillämpning kommer att börja efter utskicket av detta protokoll som sker i
vanlig ordning.

§ 13        Behandling av inkomna ärenden och motioner
Väg till 7:1 : Mötet beslöt att bifalla och medge motionären att få bygga en väg från
Näsvägen till sin tomtgräns enligt de detalj anvisningar som styrelsen ger. Vägen blir dock ej
ett servitut utan tas in i Föreningens vägsystem som alla andra vägar.
Utökning av vägbelysning: Mötet beslöt att ej bifalla motionärens förslag att göra en generell
utökning av vägbelysningen i området. Dock fick styrelsen i uppdrag att arbeta med frågan
om att göra vissa punktinsatser där det är särskilt dålig belysning. Vidare framfördes kritik av
att underhåll av trasig belysning inte fungerar helt tillfredsställande. Styrelsen kommer att
följa upp denna fråga.
Borttagning av skyltar: Mötet beslöt att tillmötesgå motionen om att de uppsatta vägskyltarna
på Sveavägen-Kärleksstigen (om förbud för obehörig trafik) skall tas bort. Eventuellt ersätts
dessa med en stoppförbudsskylt.

§14         Granskning och faställande av föreliggande förslag avseende verksamhetsåret 2003
               a) Åtgärdsprogram: Nedanstående åtgärder faställdes:
               Ny beläggning: Vasavägen, vid kanalen och backen ned. Näsvägen, norra delen. Näsvägen,
               sydvästra ändan. Alkällevägen, vid Alpstigen.
               Vägrenovering: Hasselbacken, mot Kolviksvägen. Näsvägen, nordöstra delen.
               Dessutom beslöts att inspektion skall ske månatligen året runt avseede stora gropar i

vägbanorna samt att dessa snabbt åtgärdas på lämpligt sätt, om nödvändigt provisoriskt.
b) Arvoden till styrelsemedlemmar: Beslöts att inte ändra tidigare beslutade arvodesbelopp.
c) Fastställande av båtplatsavgifter samt senaste datum för inbetalning: Beslöts att höja
avgifterna till 500 kr för liten båt och 1000 kr för stor båt. Sista dag för inbetalning är 30/4.
d) Utgifts och inkomststat: Godkändes för fastställande
e) Utdebitering och debiteringslängd: Fastställdes
f) Senaste inbetalningsdag för uttaxerade avgifter jämte dag stå styrelsen skall föranstalta om
indrivning: Datumen fastsälldes till 30/4 resp 30/6. Påminnelseavgiften faställdes till 200 kr.

§ 15        Val av
a) 3 ordinarie styrelseledamöter för kommande 2-årsperiod.

Mötet valde Magnus Danielsson (omval),  Hans Lindqvist (omval),
Birgitta Lundén (nyval)

b) 1 styrelsesuppleant för kommande 2-årsperiod.
Mötet valde Annika Delin (nyval)

c) 1 ordinarie revisor för kommande 1-årsperiod.
Mötet valde Marianne Preissler (omval)

d) 1 revisorssuppleant för kommande 1-årsperiod.
Mötet valde Hans Eriksson (omval)

e) valberedning (2 personer) jämte sammankallande.
Mötet valde Björn Cedervall och Stig Lindblad (sammankallande)



f) ordförande för 2003. Mötet valde Patrik Bodin.

 § 16 Övriga frågor
a) Uppdrag från 2002 årsmöte. Ordf redovisade de ställda uppdragen samt hur de hade

lösts.
b) Dag för vårstädning. Beslöts att vårstädningen äger rum 27/4 (hela dagen).
c) Servitut 11:7. Servitutsrättsinnehavaren informerade om sin avsikt att begära bygglov för

en brygga omedelbart S om Föreningens stora brygga i Kolviken.
d) Användning av egen översiktsplan för Kolvik. Ordf informerade om planen som finns på

hemsidan. Mötet uttryckte sin uppskattning av planen samt tillstyrkte de åtgärder mm
som den innehåller.

e) Framtida utveckling av Blötviken. Styrelsen orienterade om ett förslag till utveckling av
Blötviken som framtagits av en landskapsarkitekt. Beslöts att styrelsen får fortsätta att
bereda en konkretiserad planför i linje med detta utkast, att föredras för nästa årsmöte.

f) Alkällevägen-Smedsvägen. Korsningen är fortfarande inte trafiksäker, förutom röjning
för fri sikt bör övervägas hastighetsbegränsning eller andra åtgärder. Trafiken har ökat
kraftigt på Smedsvägen och det brådskar att vidta åtgärder.

g) Badplatsen. En del brister påpekades bl a att en bryggdel helt gått av samt att det finns
pålstumpar i vattnet som kan vara farliga. Styrelsen åtgärdar och bevakar. En del kan
göras på städdagen.

h) Näsvägen 34. ”Containerbyn” blir ett allt större problem för de närboende. En ny
skrivelse bör insändas till Kommunen med kopia till Länsstyrelsen, foton bör bifogas.

i) Kronbryggan. En arbetsgrupp ”Ag Kronbryggan” tillsätts med Bengt Berglund som
sammanhållande för att bereda frågan om Kronbryggans framtid.

§ 17 Årsmötet avslutas.
Patrik Bodin tackade de närvarande medlemmarna och avslutade mötet.

Värmdö i februari 2003

Mötesordförande Mötessekreterare

Patrik Bodin Per-Erik Andersson

Justeras Justeras

Björn Cedervall  Annika Dehlin


