Älvnäs vägförening
(Älvnäs tomtägareförening)

Protokoll
Fört vid årsmöte 2009-03-18
Plats: Närlundaskolan matsal
Representation: 54 fastigheter
Ordförande Hans Christiansen öppnade mötet
1. Mötets behöriga utlysande
Mötet befanns vara utlyst i laga ordning.
2. Val av ordförande för mötet.
Till mötets ordförande valdes Hans Christiansen
3. Val av sekreterare för mötet.
Till mötets sekreterare valdes Anders Overland.
4. Val av två justeringsmän för stämman.
Till justeringsmän valdes: Göran Tode samt Karl-Erik Brohn
5. Fastställande av dagordning för stämman.
Godkändes av stämman.
6. Fastställande av beslutsordning för stämman.
Stämman beslöt att alla fastigheter hade en röst var.
Beslut skall i första hand tas med acklamation, i andra hand med handuppräckning.
7. Styrelsens verksamhetsberättelse för 2008
Stämman godkände styrelsens verksamhetsberättelse efter justering av revisor som skall vara
Mats Kjellberg istället för Thomas Wahlberg.
8. Redovisning av det gångna årets ekonomiska utfall.
Kassören Sten Svensson redogjorde för det ekonomiska utfallet för år 2008 som lades till
handlingarna.
9. Revisionsberättelse
Revisionsberättelsen lästes upp av revisor Karl-Gunnar Hallgren.
10. Ansvarsfrihet för styrelsen.
Årsmötet beviljade styrelsen ansvarsfrihet för år 2008
11. Styrelsens förslag till utgifts- och inkomststat samt debiteringslängd för 2009
Kassören Sten Svensson presenterade styrelsens förslag där hänsyn tagits till en belåning för
att reparera hela vägnätet under 2009. Vägfogden Mikael Lindström presenterade förslaget i
dess helhet. Stämman biföll förslaget enhälligt och styrelsen arbetar vidare med belåning,
upphandling samt utförande.

12. Inkomna motioner från medlemmarna.
Inga motioner inkomna till årsmötet.
13. Val av styrelsemedlemmar för kommande perioder.
Nya styrelsemedlemmar valdes enligt följande:
Ordförande 2 år
Hans Christiansen
Omval
Sekreterare 2 år
Anders Overland
Omval
Ledamot 2 år
Mikael Lindström
Omval
Suppleant 1 år
Lillemor Fridström
Nyval
Suppleant 1 år
Erika Ribbhagen
Nyval
Suppleant 1 år
Marzena Waligorska
Omval
14. Val av revisorer.
Till revisorer valdes Karl-Gunnar Hallgren (omval) & Mats Kjellberg (omval)
15. Val av valberedning.
Till valberedning valdes:
Jonas Ringdahl
Jonny Korronen
Magnus Appeltofft (sammankallande)
16. Markförsäljning på grund av landhöjning
Stämman gav styrelsen godkännande att sälja de strandremsor som redovisats i lilla Busviken.
Ett tydligt regelverk gällande hela Älvnäs arbetas fram under 2009 för godkännande nästa
årsmöte.
17. Övriga frågor
Janne Bylund som representant för Södertörns brandkår informerade om att vi inte får parkera
fordon så de sticker ut på våra smala vägar för framkomlighetens skull. Om en soffa börjar
brinna så tar det 5 minuter innan hela rummet är övertänt. Med andra ord så är det minuter
som räknas. Problem uppstår ofta med gästande fordon så som hantverkare m.m. En vädjan är
därför till våra medlemmar att informera om vikten av att vägarna är fria.
Förslag till badplats vid fårhagen (lilla Busviken) avslogs på grund av kostnadsskäl, det är
långgrunt och dyig botten med mycket vass, samt att det är kommunen som äger marken.
Ingrid Leander vill arrangera en midsommarfest för alla barn vid lekplatsen men behöver
frivilliga för att hjälpa till. Om någon spelar dragspel så räknas det som en extra merit.
Kontakta Ingrid för mer information.
Eldningsplatsen för allt ris under städdagen ställer till sanitära problem och det blir inte bättre
av att gamla TV-apparater m.m. slängs dit. Styrelsen tar upp frågan nästa möte.
Förslag kom upp om att Sven som sköter fåren skall ha någon form av ersättning för sitt
arbete. Styrelsen fick i uppdrag att utnyttja del av markbudget för detta ändamål.
Styrelsen får många frågor om man får bygga hus i Älvnäs oberoende av arkitektur. Hans
Christiansen har frågat Ekerö kommun om vad som gäller och om det finns någon form av
utvecklingsplan för Älvnäs som område. Svaret var att det enbart är detaljplanen som styr
höjder, mått från tomtgräns m.m. och inte några arkitektoniska synpunkter. Vilket innebär att
det är svårt för kommunen att reglera utvecklingen med estetiska förtecken. Där kan man bara
komma med råd. En utvecklingsplan för området går inte heller att åstadkomma.
18. Meddelande om plats där årsmötesprotokoll hålls tillgängligt.

Mötesprotokoll från årsmöte ska anslås på anslagstavlor och på föreningens hemsida
www.alvnas.se
Dessutom finns protokollet hos sekreteraren Anders Overland Talgoxevägen 32
18. Stämman avslutas
Ordförande Hans Christiansen avslutade mötet och tackade för medlemmarnas medverkan.

Älvnäs den 18 mars 2009

…………………………………….
Hans Christiansen

………………………………….
Anders Overland

Justeras:

……………………………………
Göran Tode

…………………………………
Carl-Erik Brohn

