ENENS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING, Box 207, 43925 Onsala
Protokoll från årsstämma med Enens Samfällighetsförening (ESF)
i Enens Båtägares Ekonomiska Förenings klubbhus den 14 juni 2001 KL 19.00
§1.

Föreningens ordförande öppnade stämman och hälsade de närvarande medlemmarna (43) välkomna.

§2.

Till ordförande för årsstämman utsågs Bertil Hansson.

§3.

Till sekreterare för stämman utsågs Jeanette Nilsson.

§4.

Stämman ansåg sig behörigen utlyst.

§5.

Till att justera stämmans protokoll utsågs Hans Larsson och Leif Cedenstedt.

§6.

Styrelsens förvaltningsberättelse, utskickad med kallelsen, godtogs. Ordföranden informerade att revisorn påpekade
innan årsstämman att förvaltningsberättelsen bör innehåller en punkt för samfällighetsföreningens behållning.
Behållningen finns dock med i resultaträkningen som skickades ut med kallelsen. Stämman lät lägga
förvaltningsberättelsen till handlingarna.

§7.

Kassören delade ut ett blad med förklaringar till resultaträkningen. Rapporten lästes upp och förklarades av kassören.
Kassarapporten godkändes och lades till handlingarna.

§8.

Revisorernas berättelse lästes upp av kassören Karin Amundsson, godtogs och lades till handlingarna.

§9.

Stämman beviljade styrelsen ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret.

§10.

Stämman beslutade att styrelsens gemensamma arvode under verksamhetsåret 2001/2002 skall vara oförändrat, dvs
9000:- (2000:- till ordföranden, sekreteraren och kassören, 500:- till övriga ledamöter och 500:- till ledarna för
badplatsens arbetsgrupp samt grönområdets arbetsgrupp).
Revisorernas gemensamma arvode skall vara oförändrat, dvs 1000:-.

§11.

Stämman beslutade att debitering per andel blir oförändrad, d.v.s. 75:- per andel.

§12.

Budgetförslag för verksamhetsåret 2001/2002, utskickat med kallelsen, lästes upp av kassören och godkändes av
stämman. Kassören förklarade att samfälligheten bör nu börja spara för nya slitlager om ca. 10 år. På sikt måste vi
avsätta ca. 30.000 kronor varje år till detta ändamål. I år börjar vi med 10.000:-

§13.

Stämman valde Jeanette Nilsson till samfällighetsföreningens ordförande för verksamhetsåret 2001/2002.

§14.

Hans Larsson presenterade valberedningens förslag till funktionärer för 2001/2002, och stämman godtog förslaget.
Detta betyder: Omval till styrelsemedlemmar för året 2001/2002 Lars Dahlin, Stig Högberg, Sune Jönsson och Peter
Lindell. Nya ledamöter Ingrid Dahlgren (suppleant 2000/2001) och Stefan Schnell.
Till styrelsesuppleanter för samma tid utsåg stämman: Omval - Marianne Hansson, Anders Moberg och Sten Moberg.
Nyval - Jonas Åhlund

§15.

Till revisorer valde stämman, enligt valberedningens förslag, Per-Olof Jacobsson (nyval) och Britt-Marie Eriksson.
Till suppleanter utsåg stämman Lena Aspler-Bergström (omval) och Susanne Johansson.

§16.

Till valberedning inför 2001 årsstämma omvalde stämman Hans Larsson, Horst Mueller och Jonas Roos.

§17.

Behandling av inkomna motioner:
• Lars Ljungmans motion om tennisbana, ev. basketplan och stadgeändring:
Tennisbana - Ordföranden rapporterade från ett möte med lantmäteriet att Samfällighetsföreningen kan inte
anlägga en tennisbana e.d. utan det måste bildas en separat tennisförening som i sin tur får ansöka hos
Samfällighetsföreningen om tillstånd att uppföra en anläggning enligt motionen. Denna tennisförening får om
tillstånd ges själv ordna resten med bygglov, finansiering, mm. Att ändra stadgarna för detta ändamål är ej
möjligt. Under diskussionen som följde nämndes att en sådan förening borde vara en juridisk person, och
samfällighetsföreningen måste kunna kräva att en ev. tennisbana sköts, hålls i god skick, och till slut avyttras
snyggt. Årsstämman beslutade
− Att motionären får gå vidare och komma till styrelsen med en förfrågan om lov att inrätta en tennisbana på
Enen 1:20.
− Att styrelsen granskar förslaget och försäkrar sig om att finansiering och ansvarstagande är acceptabelt täckt.
− Att beslutet om anläggningen tas vid ett extra medlemsmöte.
Basketplan - Årsstämman ansåg att den alternativa motionen om en basketplan föll p.g.a beslutet om tennisbanan.
Stadgeändring - Årsstämman bestämde att avslå motionen om stadgeändringen utan diskussion eftersom
lantmäteriet informerade att ändring av samfällighetens stadgar för detta syfte ej är möjligt.
• Helena och Dan Bergs motion ang. lekplats, snöröjning och siktförbättring.
Lekplats - P.g.a. de stränga EU regler för lekplatser inser styrelsen att anläggning av en riktig lekplats är för svårt
att utföra. Dock kunde en sandlåda och bord och bänk anläggas, som kan fungera som ett träffpunkt för
barnfamiljer. Samfällighetsföreningen kan bidra med ett lass sand om intresserade föräldrar kan ordna inskaffande
och hopsnickrande av en sandlåda och bord och bänk, samt ditforslande av den avlastade sanden. Efter diskussion
beslutade årsstämman att ge Dan Berg i uppdrag att för max. 3000:- ordna en sandlåda, bord och bänk på lämpligt
plats på Enen 1:20 mellan Stora Enens Väg och RödeBäcks Väg.

ENENS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING, Box 207, 43925 Onsala
Snöröjning på trottoarer - Påpekas skall att fastighetsägare är skyldiga att skotta bort snö från trottoarer och
vägkanter på fastighetsgränsen. En påminnelse om detta bör skickas ut under hösten. Årsstämman beslutade att ge
den nya styrelsen i uppdrag att undersöka kostnaden för snöröjning på trottoarerna på Stora Enens Väg och
beställa tjänsten om det kan göras utan att orsaka höjning av utdebitering.
Siktförbättring - problemet med att uppnå bra sikt på vägmöten inom området och ändå inte förstöra gamla
häcken debatterades. Föreslås att grisarna på Stora Enen 15 - 17 kunde flyttas närmare Stora Enens Väg för att
hindra hög fart, om detta kan göras utan att försvåra för sopbilen, mm. Det finns andra korsningar i området där
liknande problem uppstår. Det kunde vara bra att dela ut kommunens skrift ‘Klipp häcken!’ till samtliga
fastigheter. Årsstämman beslutade att ge styrelsen i uppdrag att anlägga hinder på sidovägar så att cyklister inte
kan köra på en väg i högfart.
• Återställande av farthinder på Strannevägen - förslag att en sicksack med cementrör (liknande den på
Lyngskärsväg) skulle anläggas. Årsstämman beslutade att ge Sune Jönsson i uppdrag att visa Lyngskärsvägs
lösning för motionärerna, och inskaffa kompletterande cementrör för att göra ett sådant hinder, hellre än att
anlägga ytterligare en vägbula.
§17.

Rapport från städdagarna 2000/2001, planer för 2001/2002.
• Ordföranden hänvisade till verksamhetsberättelsen, som innehåller en redovisning av årets arbetsinsatser.
• Det är som regel 30-40 medlemmar som arbetar på våra städdagar, gradvis ser vi flera nya ansikte bland de
entusiastiska arbetarna. 2 förslag för förbättrat deltagande läggs fram:
− Fler städdagar, varav åtminstone en under sommarmånader när sommarboende medlemmar är här.
− Längre framförhållning - dvs att styrelsen informerar redan efter sommaren datum for arbetsdagarna, och
sedan påminner 2 veckor innan det planerade dagen.

§18.

Övriga frågor.
• Ett lutande träd på Lyngskärsvägen börjar bli till en trafikfara. Styrelsen åtog sig att kontakta tomtägaren och
se till att det blir åtgärdat.
• Efter röjning och dikning ligger grundvattnet fortfarande högt på vissa områden. Mer dikesrensning planeras,
men inga andra åtgärder.
• Enens Båtägares Ekonomiska Förenings förfrågan om ev. avstyckning av tomter från 1:20 diskuterades.
Lantmäteriet informerade att det finns inget hinder för avstyckning av tomter om Samfällighetsföreningen ger
sitt tillstånd och om alla andra nödvändiga tillstånd ges. Stämmans mening var att grönområden skall behållas.
Stämman beslutade att styrelsen skall inte godkänna avstyckning av tomter från 1:20.
• En fråga angående ofärdigställt dräneringsarbete på RödeBäcks Väg besvarades med information att
asfaltering kan inte ske omedelbart efter grävningsarbete - marken måste få tid att sätta sig först. Det förklarar
varför kommunen inte har avslutat arbetet på Rödebäcks Väg.
• Den avgående ordföranden Bertil Hansson tackades för sina insatser med en blomma.

§19.

Stämmoprotokollet skickas med post till medlemmar med adress utanför ESFs område, och delas ut av
styrelseledamöterna till alla som bor inom området.

§20.

Stämman avslutades ca. kl. 21.15.
Vid protokollet Jeanette Nilsson

Justeras Bertil Hansson

Justeras Hans Larsson

Justeras Leif Cedenstedt

Styrelsemedlemmar för 2001/2002 är :
Ordinarie medlemmar:

Suppleanter:

Jeanette Nilsson Ordförande

Röde Bäcks v 6

62373

Sten Moberg

St Enens Väg 37

64615

Ingrid Dahlgren

Brokö v.10

64187

Anders Moberg

St Enens Väg 33

63440

Lars Dahlin

Strannevägen 11

62470

Marianne Hansson

Bogrensväg 20

60399

Stig Högberg

Tranas v. 1B

61576

Jonas Åhlund

Bogrens Väg 23

64674

Sune Jönsson

Lyngskärs v. 10

63636

Peter Lindell

Bogrens v. 10

61726

Stefan Schnell

Tranas V 7

64202

