
Södra Kvarnåkershamns Samfällighetsförening

Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma med Södra Kvarnåkershamns

Samfällighetsförening torsdagen den 23 juli 2015 i Silte Bygdegård.

1. Stämman öppnas

Föreningens ordförande Per Hansson öppnade stämman.

2. Frågan om kallelsen skett behörigen

Stämman förklarades behörigt utlyst.

3. Justering av röstlängd

Röstlängd upprättades och justerades genom att upprättad närvarolista godtogs.

Femtiosex (56) personer närvarade. Nio (9) personer agerade enligt fullmakter för ej

närvarande fastighetsägare. Sammanlagt representerades femtiotre (53) fastigheter.

4. Val av ordförande, sekreterare samt 2 justeringspersoner/rösträknare för stämman

Stämman valde Anders Börjesson till ordförande, Robin Ljungar till sekreterare samt Eva

Lundquist och Ingegerd Salomonsson till justeringspersoner/rösträknare.

5. Styrelsens verksamhetsberättelse, balans och resultaträkning för 2014/2015

Per Hansson redogjorde för verksamhetsberättelsen 2014/15, se bilaga 1. Inga frågor

ställdes rörande verksam hetsberättelsen.

Per Hansson redogjorde för balans- och resultaträkning 2014/15, se bilaga 2 och 3. På

fråga från stämman rörande namnet på advokatbyrå svarade Per Hansson att namnet på

byrån är “holmgrenhansson ADVOKATBYRÅ AB”. 1 övrigt ställdes inga frågor.

6. Revisorernas berättelse

Ninni Ossmark föredrog revisorsberättelsen för 2014/15 och förordade stämman att

bevilja styrelsen ansvarsfrihet, se bilaga 4.

7. Ansvarsfrihet för styrelsen, godkännande av verksamhetsberättelse samt fasthållande

av balans- och resultaträkning

Stämman beviljade styrelsen ansvarsfrihet för 2014/15.

Stämman beslutade att godkänna verksamhetsberättelsen samt fastställa balans- och

resultaträkningen för verksamhetsåret 2014/15.



8. Plan för underhåll av områdets vägar — muntlig föredragning

Björn Lindberg redogjorde kortfattat för det vägunderhåll som utförts under 2014/15 1
form av sladdning av områdets grusvägar. På fråga från stämman rörande skriftlig
vägplan svarade Björn Lindberg att en sådan inte upprättats utan underhåll utförs vid
behov. 1 övrigt ställdes inga frågor.

9. Bygglovsärende “garage på stranden” — muntlig föredragning

Anders Börjesson och Per Hansson redogjorde för bakgrund, händelseförlopp och förslag
på lösning av ärendet, se bilaga 5. Målsättning är att finna en samförståndsiösning med
byggherren genom att avyttra mark samt att en lantmäteriförrättning genomförs enligt
det förslag som framgår av bilaga 5. 1 samband med lantmäteriförrättningen kommer
styrelsen verka för att servitut upprättas där Samfällighetsföreningens intressen
tillvaratas. Detta förfarande kommer uppskattningsvis att generera en total intäkt till
Samfällighetsföreningen om cirka 800 000 kr minus skatt.

Stämman uttalade önskemål att när ärendet avslutats ska styrelsen utarbeta en
ekonomisk redovisning vad detta ärende har kostat Samfällighetsföreningen samt vilka
intäkter som genererats.

lo. lnkomna motioner

Sammanlagt 4 motioner hade inkommit enligt:

1. Motion angående åkermark, se bilaga 6.

Il. Motion angående utarrenderad mark, se bilaga 7.

Stämman uttalade önskemål om att styrelsen ska verka för att utsikt och tillgänglighet
ska säkerställas i kommande förhandlingar med arrendatorer. Styrelsens svar på motion 1
och Il, se bilaga 8. Stämman beslutade enligt styrelsens svar med iakttagande av
framförda synpunkter gällande den utarrenderade marken.

iii: Motion angående strandpromenad, se bilaga 9.

Styrelsens svar på motion III, se bilaga 10. Stämman beslutade enligt styrelsens svar.

IV. Motion angående hiärtstartare och styrelsens svar, se bilaga 11. Stämman beslutade
enligt styrelsens svar.

11. Styrelsens förslag till verksamhetsplan 2015/16

Styrelsens förslag till verksamhetsplan för 2015/16 redovisades, se bilaga 12.

Stämman beslutade att godkänna förslaget till verksamhetsplan för 2015/16.



12. Ersättning till styrelse., revisorer och valbered.ning

Valberedningen fick under stämmen 2014 uppdrag att se över ersättningsnivåerna.
Ingela de Maré (sammankallande i valberedningen) redogjorde för valberedningens
förslag att höja ersättningsnivån till 1200 kr.

Stämman beslutade att höja ersättningsnivån till 1200 kr enligt valberedningens förslag.

13. Förslag till inkomst och utgiftsstat samt debiteringslängd för 2015/16

Stämman beslutade att lämna avgifterna för fastigheter och debiteringslängden
oförändrade för 2015/16 samt att godkänna förslaget till inkomst- och utgiftsstat för
2015/16, se bilaga 13.

14. Val av styrelse

Ingela de Maré föredrog valberedningens förslag till ledamöter och suppleanter enligt:
Anders Almroth nyval till ordinarie ledamot 2015-2017.

Elisabeth Öhlén, omval till ordinarie ledamot 2015-2017.

Björn Eriksén, omval till suppleant 2015-2017.

Stämman valde i enlighet med valberedningens förslag.

15. Val av styrelseordförande

Stämman valde Per Hansson till ordförande för verksamhetsåret 2015/16.

16. Val av revisorer och revisorssuppleant

Ingela de Maré föredrog valberedningens förslag till revisorer enligt:
Ninni Ossmark revisor.

Monica Worms revisor.

Stefan de Maré revisorssuppleant

Stämman valde i enlighet med valberedningens förslag.

17. Val av valberedning

Stämman omvalde Ingela de Maré (sammankallande), Göran Allernäs och John Glas att
ingå i valberedn ingen.

18. Övriga frågor

. Släke: frågan togs upp rörande borttagande av släke vid badbryggan. Stämman gav
styrelsen 1 uppdrag att utreda möjligheter till regelbunden borttagande av släke
jämte röjning av vegetation på stranden.



. Gräsklippning Lofthusområdet: frågan togs upp rörande tidpunktför gräsklippning

inom Lofthusområdet. Under 2014 genomfördes klippningen för sent på grund av

sjukdomsfall hos entreprenören. Styrelsen säkerställer att gräsklippning utförs enligt

tidigare stämmobeslut’.

19. Meddelande om plats där stämmoprotokoll hålls tillgängligt

Protokollet publiceras på hemsidan www.kvarnakershamn.se och sätts upp på
föreningens anslagstavla.

20. Nästa stämma datum, tid och plats

Torsdag 2$ juli 2016. Styrelsen återkommer med tid och plats.

21. Stämman avslutas

Styrelsens ordförande Per Hansson tackade Anders Börjesson för hans insatser för
föreningen under sin tid som ledamot i styrelsen och föreningens vice ordförande.

22. Mötesordförande Anders Börjesson förklarade stämman avslutad.

Silte 23 juli 2015

Vid protokollet Mötesordförande

Robin Ljungar Anders Börje son

Justeras

Eva Lundquist lngerdalomonsson

1 Kommentar: på stämman 2010 beslutades att gräsklippning ska ske under perioden 15 augusti till och
med den 1 september.
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STYRELSENS FÖRVÄLTNINGSBERÄTTELSE FÖR

VERKSÄMHETSÄRET 2014/2015

___

Styrelsen hir beSt)tt av filjande ordi narie ledamöter: ordförande Per Ilansson, vice f)rdfvrande Anders

Börjesson, sekreterare Ro1)it’ Ljungar, kassör ElisaI)eth Öhlén och ledamot Björn Lindht.rg (ansvarig för

skogsfrigor). Snppleantur: lennart Cantell och Björn Eriksén.

tinder uret har styrelsen hallit titta prntokc)llförda sammanträden, fran stimma till stimina, varav ett
konstituerande. Därutöver har många kontakter tagits, bu1c inom och utoni styrelsen per telefon, e-post

samt möten.

Betydande kostnader har tyvi;r drabbat föreningcn med anledning av tvisten om garaget. En del av
kostnaderna har t%ckts av samfii1ighetsföreningens rittsskyddsförsäkring.

necianstaende tate]I framgar den för verksamhetsaret 20 14/2t)15 av stim1nan fastställda

verksa mh etspianen sam t styrels ens ätgä rder:

1 ‘er1 ini/i d.%j)Itiu IIiirt1i

. Vägarna Vissa grus iiUT sladdade
förbättra hlitgnini pa ägarna.
Asfalterade iigar (( irenstigen och
1 flith us vägen ) ornas lil teras när ekonom in
t 1 hi r.
2. I-oisan iimrkrcf — underhall a Fortsatt sl röjnine eno;nIircl aren 2() 15.
tidigare genoiiifircia arbeten. Klippning i lofihusomradet.

fortsatt Rirberedelse I5r gallring av skogen enligt
skogsvardsplanen. Genom ihrs när inlilkisinöjlighetema är större.

3 . Montering oc h demontering a ‘ Genom fl5rt/genomförs våren/som rna re,thösten 2t) 1 4.
hadhrgga + strandstädning + b()fltagaflde Viss refltVefiflg at bryggans fundainent genomfZrt.

a straridegetation.

4 . T\4.idsoni marfi,si. Cienom tö;I midsommara fion 2t) 1 4.

5. tJn&rhåil av tbrcningens egendom. löpande underhåll.
6. Garage id stranden Styrelsen dri er ärendet och önskar om möjligt finna en

samfL)rstandslösrnng med byggherren. Preliminär

i3 erenskoninidse trLifiid nied Per Johansson Oni irsLi1ning a
nark och a slutande av ärendet.

7. Stämmobeslut: plats för uppsamling av l’re rLtscr anordnade hösten 2014
grenar
8 . Stäin o1,esl ut: Skri velse t il 1 Region Ingen atgärd u nder uret
Gotland aI)gieItde si) rjni tig onkting

V\- erket

9. Sti m mobe sl ut: Sk ri el se t 1 1 Region Region (ktland tu Iskri en i oktober 20 1 4 sant i apri 1 20 1 5. Inget
Gotland angac ndc . ihcl ug gn 74! svar.
K tarnak ersham nsvfigen

0, ÖnskemU vid stämnian 20 1 4: Region Gotland tillskrkcs ntaj 2015.
Skrhelsc till Region Gotland ungaende

itning.. hastighelshegränsning
1 . Beslut ifl Iantmäteriet Samfllllighetsförening 1r tigsainfliIIigheterna för ht. a.

Kvarnåkershamnsvägen saint stranäägen (S:5f)) bildad .i

lantmäteriet. föreningen är representerad styrelsen genom

—

ordflhanden.

LZJ



Bilaga 2

Södra Kvarnakershamns samf. 1 (1)
71 6404-8121 Utskriven: 201 5-06-26, 08:10
2014-05-01 - 2015-04-30 T o m ver nr 11 40097, 32 40137

Balansrapport
2014-05.01 Förändring 2015-04-30

TILLGÄNGAR

Änläggningstillgångar
1980 Vägbeläggning 241 12600 000 241 12600
1989 Ack avskrivn pa vägbelägg -241 12600 000 -241 126,00
Summa anläggningstillgångar 0,00 0,00 0,00

Omsättningstillgångar
1210 Fordringar pa medlemmar 0,00 1 800,00 1 80000
1040 Swedbank 264036,51 25749,65 289786,16
Summa omsättningstillgångar 264 036,51 27 549,65 291 586,16

SUMMA TILLGÅNGAR 264 036,51 27 549,65 291 586,16

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital
2997 Balanserat resultat 5 437,04 -57 72500 -52 28796
2998 Föregaende ars resultat -57 725,00 52 976,45 4 748,55
2999 Verksamhetsarets resultat -4 748,55 -12 286,10 -17 03465
Summa eget kapital -57 036,51 -17 034,65 -74 071,16

Obeskattade reserver
2840 Ersättningsfond -202 000,00 -15 000,00 -217 00000
Summa obeskattade reserver -202 000,00 -15 000,00 -217 000,00

Kortfristiga skulder
2110 Leverantörsskulder -5 00000 4 485,00 -515,00
Summa kortfristiga skulder -5 000,00 4 485,00 -515,00

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER -264 036,51 -27 549,65 -291 586,16



Bilaga 3

Södra Kvarnakershamns samf.
716404-8121
2014-05-01 - 2015-04-30

Försäljning
3000 Avgifter fastigh
3100 Avgifter obebyggda fastig
3110 Arrende
3300 Skogs- och markintäkter
Summa försäljning

Övriga rörelseintäkter
3810 Badbrygga
Summa Övriga rörelseintäkter

SUMMA RÖRELSEINTÄKIER

RÖRELSENS KOSTNADER

1 (2)
Utskriven: 2015-06-26. 08:11

T o m ver nr: 11 40097, 32 40137

Material och varor
4010
4020
4032
4040

6740
6750
6770
7690

0,00
-61 666,00
-24 31250

0,00
-85 97850

124 76t50

-874,00
-28 058,00

-2 334,00
-840,00

-1 788,00
-17 891,00
-38 178,50

-719,00
-606,00

-1 438,35
-92 726,85

-17$ 705,35

32 034,65

-15 000,00
-15 000,00

-22 907,20
-21 019,00

-8 849,00
-459,50

-53 234,70

163 580,30

-5326,60
-28 469,00

-1 722,00
-458,50

-1 313,00
-13 384,00
-56 759,65

-1 138,00
-609,00

-34 652,00
-143 831,75

-197 066,45

19 748.55

-15 000,00
-15 000,00

Resultatrapport

RÖRELSENS INTÄKTER

2014-05-01
2015-04-30

189 000,00
13 500,00

2 490,00
3 750,00

208 740,00

2 000,00
2 000,00

2013-05-01
2014-04-30

189 000,00
13 500,00

5 090,00
6 925,00

214 515,00

2 300,00
2 300,00

210 740,00 216 $15,00

Väghallning
Skogsvard och rnarkskötsel
Badbiyggan
Ovrigt underhall

Summa material och varor

BRUTTOVINST

Övriga externa rörelseutgifterlkostnader
6500 Kontorsmaterial
6580 Juridisk radgivning
6840 Datakostnader-Hemsida
6850 Porto
7310 Företagsförsäkringar
6730 Administrationskostnader

Reseersättningar
Kostnader stämma/styrelse
Pg- & Bg-kostnader
Diverse kostnader

Summa extema rörelseutgifter/kostnader

SUMMA RÖRELSEKOSTNADER

RESULTAT FÖRE AVSKRIVNiNGAR

Bokslutsdispositioner
8840 Avsättninmg till u- & f-f
Summa bokslutsdispositioner
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BIIaga•4

Revislonsberäftelse

ni Inmöta 1 58dm Kamannnamns Snmiugnawmnlng

VI har ganska årsredovisningen och rlkensbperna samt styrelsensi&vaftnlng 1 Södra
Knmåkershamns Sammilighetsförenhigför år 2014r0r-OIft// 2fle0¾30

Det Sr styrelsan som ansvarat mr rlkenskapshandflngama och m,ankn. Vin ansvar är
att uttala oss om redovisningen och f&vainfl på grundval avvår revision.

Revislonen har utförts 1 enlighet med god revisionssed 1 Sverige. Det Innebär at vi pisnemt
och genomfört revisionen mr att 1 dmhg grad maa oss om att redovisningen inte
Innehåller väsentliga felaktigheter. Vår revision Innefattar att granska underlapn mr belopp
och annan Information 1 råkensbpshandllnpma. 1 en revision Ingår också tt pröva
redovlsnlnppdndpema och styrelsens tillämpning av dem samt att bedöma den samlade
Informationen 1 redovisnlngen. VI har panskatväsendlga beslut åtgärder och mddlbdn 1
mreningen för at kunna bedöma om någon styrelseledamot eller kassören har handlat 1
strid med föreningens stadgar eller ånmötesbeslut.

VI anser at vår revision ger oss dmflg grund fördra uttalanden nedan.

Redovlsnlnpn har upprätta 1 enlighet med god revlslonssed, varför vi dulstyrker

. aU resuftaträknlngen och babnsräknlngen faststulfts

Styrelseledamöterre har enligt vår bedömning Inte handlat 1 strid med föreningens stadgar,
varför vi tlllstyrkar

. att styrelsens ledamöter och kassören beviljas ansvaraMhet för räkenskapsåret

kvamåkershamn 201547-22

(9iA:ot
NInnI Ossmark Stefan de Mast



Bilaga 5

Bakgrund — ägartörhållanden vid stranden
1

j3

. Silte Rikvide 2:1
S:a Kvarnåkershamns SamfäIIghets mark
— strandängarna 100%

St

(G;

(r) £ •‘
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. \
— ‘

ar.’- :
/ . :

. 3

. S:50vägsamfätligheten.
Går där vägen gick förr

. S:13 strandsamfäHigheten. 29% - Äjpe
gård 29% - tre övriga delägare.
Delägarförvaltad d v s enighet för alla
besl ut

Bakgrund — en tidstinje. Fas 1

2010 Kommunen beviar byggnadslov för komplernentbyggnad. Enligt ansökan skall
garaget byggas p Rikvide 2:1 (dvs Samfällighetsföreningens mark). Ingen
information delges Samfälfighetsföreningen.

2012 Byggnation börjar.

2012 Frgorpå stärnman—uppdragtill styrelsen undersökahandläggningen

2012 juli Samfällighetsföreningen skrivertillkommunen och begär kontroilav om
bygglovet följs.

2012 juli Samfällighetsföreningen begär Länsstyrelsens tillsyn av om bygglovet gått rätt
till. Kommunen harhandlat rätt.

2012 höst Kommunen konstaterarattgaraget är35 cm högre n bygglovet.



Bilaga 5

Bakgrund — en tidshnje. Fas 2

2012 hösten
2013 jan
2013 maj
2013 maj
2013 juli

2103 aug
2013 okt/nov

2013 nov
2013 dec
2013 dec

2014 jan

Byggherren ansökerom bygglov för den högre höjden
Ävslagfrån kommunen. Överklagar
Lnsstyrelsen upphver kommunens avslag
Samfllighetsföreningen överkiagartill Mark- och miljödomstolen
Stämman uttrycker fullt förtroende för styrelsen och ger uppdrag att
h itta en förhandlingslösn ing
Kommunen överklagar
Lantmäteriet utredermarkförhllanUena. Garaget liggerp Rikvide 2:1F
S:50 och S:13. Kostnad 33.000
Mark- och mUjödomtolen avslk överklagandet
Advokat anlitas
Samfällighetsfören ingen överklagartill Mark- och m iljööverdomstolen.
Överklagan tertas— ingen chans få prövningstillstånd

Bakgrund — en tidslinje. Fas 3
mot en lösning på ärendet?
2014 april Diskussionerom möjligheten för husägarna vid stranden afffå bilda

fastighetervid stranden. Positivt besked frän Lantmteriet.

Lantmiteriet hotar med tvångsvis fastighetsreglering om
5anifilIighetsföreningen inte går med frivilligt.

2014 november Preliminär frivillig överenskommelse med byggherren om attfå köpa
mark förbildande av fastighet.

2015 Övriga husägare uttrycker intresse att b ilda fastigheter.



Bilaga 5

Dagsläget

4 S:13 Strandsamfätlighet
4 Srn: I:ghets:öeningens andel ca 29%
4 Dt)ägaörv&tad—aa rrs:evara öveens

. 5:50 VägsarnfIIighet
4 Sarnfä 1Iighetsöteningetjs andel <1%
4 FöreningsörvaItad ned styree

4 Rikvide2:I
4 Sarnä11ightsföreningensgeOD%

- • ‘ •

.

Tänkt omfördelning

. 5:50 vägen flyttas dit vägen r rent fysiskt!

. Rikvide 2:1 säljer mark till “husägare”

. Rfkvide “byter” mark med S:5O?

. 5:13 Strandsamf1lighet säljer mark till “husgare”



Bilaga 5
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Bilaga 6

Motion till Södra Kvarnåkershamns samfällighetsförening

j.iII
()fdftI]L1e Jcf 1 Liii s’ii

()stra .\i.atan 53
753 22 Uppsala
-J)()si fljE.li.haflSSOIite1ia.COfll

Åkermarken

Bakgrund
Under en lång tid har föreningen arrenderat ut den obebyggda marken mellan Lofthusvägen och

strandvägen för odling. Huvudsyftet med detta har varit att hindra marken från att växa igen med sly
eller annat, vilket hittills har fungerat bra. Inför kommande semesterperioder har äkern klippts och

gräset har körts bort.

Föreningen har hela tiden arbetat för att den/de som arrenderar marken ska kunna göra detta till en

läg kostnad mot att vi i föreningen får en bra skötse) av marken och att det öppna landskapet

bibehälls med den härliga sjökontakten som vi har i föreningen.

Föreningen har även satsat stora summor pa att röja buskar och sly p vära marker av samma

anledning.

De senaste åren har vi märkt en klar förändring mot en ökad spannmålsodling.

. Vi anser inte att det är lämpligt att bedriva kommersiell spannmälsodling inom omrädet med
tanke pä att sådan typ av gröda säkerligen besprutas med div kemiska medel

. Årets odling av raps medför troligen en klar ökning av kaninbeständet som föreningen

tidigare försökt hålla nere genomjakt, dä det ges utmärkta möjligheter för kaniner att söka

skydd den höga täta grödan

. Tillgänglighet av åkermarken för lek och promenader är ett viktigt inslag i värt område. Den

tillgängligheten minskas nu då våra vedertagna gångstigar tex från festplatsen ner mot

vattnet i det närmaste införlivats i odlad yta. Även festplatsen har blivit betydligt mindre.

Förslag
Ärrendet ska omgend.e omförhandlas och innehålla villkor där det tydligt framgår hur marken ska

skötas och vad som får odlas.

Lämpligen ätergårvi till tidigare odlingsformer och skriver också in i avtalet att växtligheten skall

hällas låg under sommarsäsongen. Värt gemensamma Kvarnäkershamn måste förbli ett öppet

landskap

Stockholm 2015-06-10

Eva & Christer Ekermann Tommy & Margaretha Johansson

Timotejstigen 4 Timotejstigen 5

Epost: fam.ekermann@gmail.com



Bilaga 7

Kvarnkershamn maj 2015

Till Styrelsen för

Södra Kvarnäkershamns samfällighetsförening

Utarrenderad mark

Området mellan bostadskvarteren och strandsamfälligheten ägs av var förening men är

sedan många år utarrenderad. Arrendatorn eller arrendatorerna har försommaren r 2014

valt att plöja upp den södra delen av marken och där så raps. Är marken arrenderad för

jordbruksändamäl s kan det inte ifrågasättas. Ärrendatorn valde dock att tydligt inkräkta pä

vår hävdvunna stig mellan Lofthusvägen och stranden samt pä festplatsen. Arrendatorns

avsikt var att plöja hela markytan utan att lämna någon remsa för gäende mot stranden. Den

nu befintliga passagen lämnades först efter påpekande från narboende.

Med anledning av det som hänt vill vi att styrelsen vid årets ärsmöte redovisar:

. arrendeavtalet

. arrende, ärlig avgift

. arrendator eller arrendatorer

. uppsägningstid

. hur våra gängförbinde]ser mot vattnet och markytan för festplatsen är säkrade

arrendeavtatet eller annan handling

Saknas kunskap om nägon eller nägra av dessa punkter vill vi att styrelsen ges i uppdrag att

snarast och skriftligt i en diskussion med arrendatorn fastställa villkoren för upplatelsen.

Kvarnäkershamn maj 2015
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SöC1]a 1<varnikersliamns samfä11igbetstreii ing

Styi’clsen

Svar på motioner från Segerströrn, Blix
och Lundqvist samt från Ekerman och
Johansson om utarrenderad mark

1 Arrcndeavtal U)1)1ättt 2004—07—2 1 i ir och di refter med ett iis

förlängning. Ävtalcn gäller fran 2004-03-15.

2. Arrendena utgör sammanlagt 1890:_— + tuervirdesskatt (= 1 t)0:- / ha). Stödrätter

scun t iii k()1U 11C1’ arienc1toin ir knu tna till airendestillet.

3. Följande arrendatorer finns:

a. Äjpe Silte, 8,40 ha

1). Hallvide Silte 2,40 ha

c, Sigleifs Silte, 2, .1 t) ha

ti. Mickels Silte, 574 ha.

‘1. L]ppsgning el ler villkorsändring av arrentle skall ske 1 2 inacler före

arrendeticiens utgöng d v s senast 14 iars örligen.

5. Enligt avtalet trl,eliziller sig jordögaren ‘rött att lr de l)ocnfle i OJflTödet nyttja

arrendeställets befintliga stigai, även genom besöcida ffi It. Arrendatorn har dock

rätt att j()r(lbearl)eta och utföra södd i sitlana stiga r.

Styrelsen har under hösten %t) 14 lötit Areal göra en arrencientredning. Av

utredningen framgör att stödrätterna för ökermark i region 4 (bl. omfattande

ttIand) iii- 2014 var 146,t)3 euro/ ha L336:—/ ha.

IKonsuitforetaget föreslör en arrendeavgitt ()II(ring 1 .0t)0:—/ha.

Med 1iönsyn till pögöende känsliga förhaiullingar i ett annat örende har styrelsen valt att

avvakta nutl att agera i feiIet. Styrelsen koniiner dock att söga upp urentleavtaIen

eller att villkorsändra avtalen i god tid före 14 iiis 2t) 1 6. i\ii’eiIcavtaIen ned
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Motion till Södra Kvarnåkershamns samfällighetsförening

Till
()I! 1.aI1(i J);. J hin SS{’fl

C)lra \tn 53
753 22 Liwsili
CiiS1 phJaisson(te1ia.coni

Strandpromenaden

Bakgrund
Sedan vägen drogs om vid (runt stället för emellan) Ajpe Pers hus gär man nu bakom ett jättelikt

vildvuxet buskage som helt döljer havet.

Vi utgår frén att vi är många på området som gärna tar en kväHspromenad ellerjoggar längs

strandvägen, då är det havet vi vill se och inte ett stort buskage som effektivt döljer utsikten. Det har

gjorts en varsam gallring pä bäda sidor om Aijpe Pers bebyggelse. Föreningen har satsat stora pengar

på att röja sly i värt område för att hålla landskapet öppet och öppna upp mot havet sä varför är

detta jättebuskage kvar?

Redan när vägen runt Ajpe Per drogs om efter styrelsens godkännande, finns det protokollfört att

förutsättningen för tillståndet var att Ajpe Per häller marken öppen mellan sin stuga och

samfällighetens bebyggelse. Protokoll daterat 9 april 2004.

förslag
Vi anser att även detta buskage ska ingä i pägäende skogsvårdsplan och snarast ätgärdas.

Värt gemensamma Kvarnäkershamn måste förbli ett öppet landskap

Stockholm 2015-06-10

Eva & Christer Ekermann Tommy & Margaretha Johansson

Timotejstigen 4 Timotejstigen 5

Epost: famekermann@gmail.com
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Södra Kvarmikershamns samfällighetsförening

Styrelsen

Svar på motioner Ekerman och Johansson
om strand promenad

Eftet’ den kommande fastighetsregleringen kOfllflWr buskagen ligga p

strant1saiif11ig1ieteii S:13. [)cnna sanifällighet bar tIe1igarförva1tning vilket in ebär

att samtliga delägme misie vara eniga att beslut skall kunna lattas.

Sin111ig1ietsfii’cningen oCh Ajpc gei’ vardera ca 294 av S:13. ‘ire ytterligare

delägare finns.

Styrelsen delar ]uf)tionärernas u;)ptattning att i)Uskaget lir minskas och glesas ut.

Styrelsen föreshir stimman att besluta

att uppclra it styi’elsen att verka enligt mt)tiOflen.
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Motion från Birgitta och Bo Sahiström
angående inköp avhjärtstartare mm

Hej,

Vi har följande Irs1ag till notioii till iisstiinan:

Att tren i ngen diskuterar och övervager hi köp av hjrtstarta re f5r 1Inn anvnt1n ing
och att föreningei anordnar en utbildning för sidana situationer soi kräver snabba
insatser ft5r att rädda liv.
Glad midsom mar

Birgitta och Bo Sah Iström

Styrelsens svar

Under ir 20 1 3 fick föreningen en f’örfrigan ftin Silte Rödak()I5l<Iet5 OlU inedHnansiering
av en lijrtstartare att placeras i Kvariikersbaiiin. Saitällighetstöreningen svarade
positivt på förfrigan. Trots påstötning har Silte RödakOI’5lU(t5 inte fört frigan vidare.

Med beaktaiIe av avstiitlct till sjukvirdI nenar styrelsen att en hjärtstartare ;i central
plats i oiiirilet slille kunna bidra till att rätidla liv.

Styrelsen föreshir stniiiiaii att besluta

att biflla lflotit)nen.

jL)
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Södra K arnikershamns

Siiii IIIihL1Stfeflh11Z

STYRELSENS FÖRSLAG TILL

VERKSÄMHETSPLAN 2015/2016

LL’IhSttflhJlL’tspltill 7 if.,’ifit/el

1 . \hittrnt . • 1 i hi tt r be iui n n pi Ligarna . A 1 ici ie t Liga r
f
(irenst igen o. h

1 .otthtis ) (NUJ’, It ItLi•IS 1I LkUI1()Ifl Il t 1 hItLt.

2. ortsatt markt ard — Fortsa tt slvröjni mi Lenon1fl5rc1 uren 2t) 15.

iitideihu1 1 av tidi garc Kl i ppn ing i 1t)IthUSOfl radet ttndei hösten. (ingst ivar fint ha•’t Iin
Cflf)fl1 1ST(1 ai1Jttii . ILStJ)httSefl och If) Ith i,sont rudt 1i 11 s öjpna.

1OrtSItt Rirbetedelse Rr viss ga11rin av skogen enIit
skogs utdsJ)h1t•km.

3. Monterini.. och (ienornfört genom tZirs arensommaren hösten 2(J 1 5.
1cmonterin av hadhr iti

—
strindstiidn ny —

strand eietati()n.

4. \41 dso;iiniar Iist. (ienoni Jrt tu idsom marafton 20 1 5.

5. t nderhat a [3pit1e unik rti1 1
i4renmgens egendom.
6. (ara!. ‘ id strandeii nin Styrelsen dii ver iiiet1et och önskar oti inö1 igi tiflt 4.11

sam irslII1CIs1öSJ1ing med bvgglletrell. 1 örlikningsavtal irUTs med

1ss ekonomisk kompensation helst miiecl cH s. k. tiisiktsser ilut.
7. stckntng ton1tm111mk [)e tre i1tisigarmm td stranden mmkar kö1m nmmrk r mstycknmmm m i 1

egna tomter. Styrelsen erktr tr att tmstmhetLrmmm kmmi bildas cmmomi
) IrSiiI]fliflg at egen mark: ) lrsii!JJ1mng at mark fran

strandsanitiillmmihcten S: 1 3: 3 ) fastighetsreizlermng avseende
\ Limisamn ti 1 1 IiI1Ctei1 S: 50 ( 1 \ t m i. d it m.c fl iar \ erk 1 im1iletetl ).
Iörenmjimiemi U\ tar mark at S:5() utan kompensation. At relsen
tippdr.m mt1 tri t 1i erlrderI i a a tal . 1 hista fm1 1 kan den totala
trsiiIimingsunmimmamm_tippga_till_X(){).O()O.

x. ]t)td hrti ksnl ark Sivielsemi 0111 lZrhandlar arrendeattalen i en 1 H1het iiied nlotit)Ilerna
‘ id arets stiimllflla

9. 1 lirtstartare t;1Iöps och placeras pa liimplig plats i omradet, atkonilim.z hela aret.
] t). RöjJl ifl$.. a omuradet Reziomi Gotland konlaktas snarast

runt VA-erket
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Budget 201 5 2016

NTÄ<TER Budget 2015-2016 Utfall 2014-2015 Budget 2014-2015

Försäljning

3000Avg1terbebyggcla fastigheter 192 600 00 189 000 00 188 10000

3100 Avgifter obebyggda fastigheter 1 1 700,00 13 500,00 14 400 00

3llOÄrrende 249000 249000 500000

3300 Skogs- och markintäkter 0.00 3 75000 000

3400 Pamirnelseavg41er 0 00 000 000
*S:a försäljning 206 79000 208 74000 207 50000

Ovriga intäkter

38loBadbrygga 0 200000 000

S:a övriga intäkter 0 2 00000 000

S:A RÖRELSEINTÄKTER 206 79000 210 74000 207 500.00

KOSTNADER

Varor och tjänster

4010 Vägtallning -30 000.00 000 -30 00000

4020 Skogsvard och rnarkskotsel -30 000 00 -61 66600 -30 00000

4032 Badbryggan -20 000 00 -24 312 50 -30 000,00

4040 Övrigt underhall 0 00 0.00 0.00

S:a varor och tjänster -80 00000 -$5 97850 -90 00000

BRUUOVINST 126 790,00 124 761,50 117 50000

Lokalkostnader

6010 Lokalhyra -50000 -500,00 -500,00
*S:a lokatkostnader -500,00 -500,00 -500,00

Övriga kostnader

6500 Kontorsmaterial -5 000,00 -874.00 -5 000.00

6580 ]rid4sk radglvr4ng -20 000 00 -28 055.00 -30 000,00

6730 Adminstratonskostraäer -18 000 00 -17 891 00 -14 000.00

6740 Reseersattningar -40 000.00 -38 178 50 -30 000.00

6750 Kostn stamrnalstyrelsem -1 000 00 -219 00 -1 000,00

5770 Pg- 8 Bg-kostnader -600,00 -60600 -500.00

6840 Datakostrader-Hemsida -2 500 00 -2 334.00 -2 000.00

6550 Porte -1 000 00 -840.00 -500 00

7310 Företagsförsaknrgar -2 000.00 -1 788.00 -1 500.00

7690 Diverse kostnader -2 000 00 1 438.35 - 10 00000
*S:a övriga kostnader -92 100.00 -92 226,85 -94 600,00

**S:A KOSTNADER -172 600,00 -17$ 705,35 -185 100,00

Bokslutsdispositioner
8840 Avsattnirrrg ti u- & f-fond -15 000 00 -15 000 00 -15 OOC 00

*S:a bokslutsdispositioner -15 00000 -15 000,00 -15 000.00

***RESULTAT** 19 190,00 17 034,65 7 400,00

Förslag till utdebitering till nästa verksamhetsår:

Oförändrat 900 kr obebyggd och 1800 kr bebyggd fastighet


