ENENS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING, Box 207, 43925 Onsala
Protokoll från årsstämma Enens Samfällighetsförening 8 juni 2006 i Enens Båtägares
Ekonomiska Förenings klubbhus.
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Föreningens ordförande Jeanette Nilsson hälsade de församlade medlemmarna välkomna. Antalet
närvarande var vid stämmans början 35. Några tillkom senare under stämman. Glädjande!
Till ordförande för årsstämman valdes Jeanette Nilsson.
Till sekreterare för årsstämman valdes Olof Lundin.
Årsstämman befanns vara stadgeenligt utlyst.
För att justera protokollet valdes Anna Schön och Sten Moberg.
Förvaltningsberättelsen för tiden 1 maj 2005 – 30 april 2006 var bifogad kallelsen till årsstämman.
Årsstämman godkände förvaltningsberättelsen.
Kassarapporten med balans- och resultaträkning i bilaga till kallelsen genomgicks och av Pontus
Persson och godkändes.
Revisorn Per-Olof Jacobsson uppläste revisionsberättelsen och denna godkändes.
Styrelsen beviljades ansvarsfrihet.
Styrelsearvoden och arvoden till revisorerna godkändes med oförändrade belopp. Styrelsen
disponerar 15.000 kronor att fördelas efter eget beslut, revisorsarvodet är 1.000 kronor per revisor.
Debiteringen per andel med oförändrade 100 kronor fastställdes.
Styrelsens förslag till budget för nästa år var bifogat kallelsen. Det genomgicks av Pontus Persson
och godkändes som budget för 2006-07.
Jeanette Nilsson Röde Bäcks väg 6 valdes som ordförande för 2006-07 (omval).
Betr. val av övriga styrelseledamöter och suppleanter följdes valberedningens förslag. Detta innebär
följande:
Ord. ledamöter
Anders Moberg, omval, Sten Moberg, omval, Harald Pleijel, omval, Pontus Persson, nyval,
Britt-Marie Brinkmo, nyval, Olof Lundin, nyval
Suppleanter
Carita Elmlund, omval, Anna Schön, nyval, Christina Johansson, nyval,
Marie Norlén, nyval
Val av revisorer gjordes också enligt valberedningens förslag:
Ordinarie revisorer
Per-Olof Jacobsson, omval, Britt-Marie Eriksson, omval
Revisorssuppleanter
Lena Aspler-Bergström, omval, Susanne Wallin, omval
Val av valberedning gjordes enl. ordförandens förslag:
Hans Larsson Bogrens väg 15, omval, Torbjörn Persson, Röde Bäcks väg 2, omval, Jonas Roos,
Brokövägen 4, omval
Utgår eftersom den redan behandlats i det tidigare
Medlems motioner:
1. Motion 1 - Reparation av dagvattenledningar: Åke Bogren hänvisade till sin motion 1 till
årsstämman angående översvämning i källare p.g.a. igensatta dagvattensledningar. Styrelsen
har i sin kommentar till ärendet avvisat ansvar för bortledning av vatten från tomtmark. Nils
Nordlind gjorde en grafisk och längre genomgång av gamla dagvatten- och gamla
avloppsledningar sedan 1940-talet. I området från nuvarande Majgården och neråt finns ett
antal gamla avloppsledningar, från början avsedda för spillvatten för trekammarbrunnar m.m.
och dessa avvattnar med begränsad framgång området nedanför. Alla i området nedanför är i
varierande omfattning medvetna om problemen, men förstår inte alltid att ”ditt vatten hamnar
hos mig” i olika omfattning beroende på årstiden och hur våt hösten råkat ha varit. Stenmurar
rasar, svallis uppkommer på vintern på Strannevägen, från år till år skjuter man problemet
framför sig (citat Nils Nordlind), men inget görs åt problemet på längre sikt. Ett flertal
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församlade drog upp lokala problem bl.a. vid Lyngskärsvägen och Röde Bäcks väg
nedre del. Årsstämman avslog Åke Bogrens motion. Styrelsen tog på sig att gå i genom i
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första hand problemen med dagvattenavrinningen utefter vägarna, vid Strannevägen,
Lyngskärsvägen och RödeBäcks Väg. Lars Dahlin påpekade att Scandiaconsult gjorde en
utredning 1999 om dräneringen av Strannevägen i samband med nybeläggning av denna. Den
ska letas fram och analyseras.
2. Motion 2 om parkeringssituationen vid bostadsrättsföreningen genomgicks under ledning
av Hans Karlsson, representerande bostadsrättsföreningen. Bostadsrättsföreningen hävdar att en
utredning bör tillsättas och förutsättningslöst gå igenom problematiken enligt punkterna i
motionen. Stämman beslöt så. Till utredningen anslöt sig Stellan Nilsson och Conny Frick. I
sammanhanget framförde flera medlemmar att P-situationen på flera ställen är besvärande, t.ex.
utefter Röde Bäcks väg och vid badplatsen. Generellt ska inte varaktig parkering ske på
vägmark utan enbart på tomtmark. Kommunernas P-vakter övervakar vårt område, men hinner
inte hit särskilt ofta. Styrelsen kollar också andra möjligheter att beivra felaktig parkering. Det
kom ett förslag att samfällighetsföreningen skulle debitera dubbel avgift för dem som varaktigt
ställer fordon på vägmarken. Beslut om detta får dock vänta till nästa årsstämma.
3. Motion nummer 3 gällde anordnande av bastu vid stranden i anslutning till
omklädningshuset därstädes. Beslut togs att låta intresserade gå vidare i ärendet utan att
samfällighetsföreningen belastas finansiellt. Möjligheten att klä om för dem som enbart önskar
bada bör kvarstå. Om tillräckligt intresse finns får frågan behandlas på nästa årsstämma.
Sten Moberg redogjorde för en översyn av grönområdena. Det behövs en inventering och enklare
problembeskrivning, för då är det lättare att vara överens inför arbetsdagarna. Anders Alvheden
hjälper till. Hans Schaper hade synpunkter på området mellan Sturevägen och Lyngskärsvägen.
Övriga frågor:
• Carita Elmlund ansåg att en spegel vid hörnet Röde Bäcks väg och Ljungbackevägen behövs.
Styrelsen sätter upp en sådan.
• Fredrik Wildt-Persson m.fl. tyckte att hinder vid utfarten från badplatsen står felaktigt. Sten
Moberg m.fl.kollar.
• Stranden är skräpig. Styrelsen försöker ordna städning.
• Anna och Mattias Schön sade att en avsats på bryggan behövs så att yngre barn kan hoppa i
utan att de kommer i vägen för större barn. Några medlemmar är villiga att uppföra en sådan.
Årsstämmans mening var att en ritning bör presenteras för styrelsen före åtgärd.
• Sune Jönsson tog upp det återkommande problemet att hästar ibland förorenar t.o.m. på
trottoarerna. Tills vidare uppmanas medlemmar med ryttare inom området påpeka
problematiken. Något beslut om att med skyltar förbjuda ridning togs inte.
• Nils Nordlind påminde om högerregeln i området. Stora Enens väg är inte huvudled

§21.

Sättet att offentliggöra årsstämmoprotokollet överensstämmer med sättet att utsända
årsmöteskallelsen, d.v.s. fysisk utbärning i området och brevledes till övriga berörda.

§22.

Stig Högberg avgår ur styrelsen efter många års nyttigt värv. Han avtackades med vackra ord och
vackra blommor. Därefter avslutade ordföranden årsstämman.

Onsala den 21 juni 2005

Olof Lundin, sekreterare

Justeras Jeanette Nilsson, ordförande

Justeras Sten Moberg

Justeras Anna Schön
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Styrelsemedlemmar för 2006/2007 är således:
Ordinarie medlemmar:
Jeanette Nilsson, ordf
Britt-Marie Brinkmo
Olof Lundin
Anders Moberg
Sten Moberg
Pontus Persson
Harald Pleijel.

Röde Bäcks v 6
Bogrens väg 32
Strannevägen 15
St. Enens Väg 33
St. Enens Väg 37
Bogrens väg 23
Tranas Väg 1C

Suppleanter:
62373

63440
64615

Carita Elmlund
Christina Johansson
Marie Norlén
Anna Schön

Lyngskärsvägen 7
Bogrens väg 29
Stora Enens väg 8
Stora Enens Väg 59

070-8613042

60194

Styrelsen tackar
•

Alla som kom till årsstämman. Det var riktigt bra att så många kom, och att debatten blev
så livlig.

… informerar om
•
•

Att arbetsdagar är preliminärt planerade till 7 oktober 2006 (höstens arbetsdag) och
4 april 2007 (vårens arbetsdag)
Att Enens Samfällighetsförening har nyttjanderätt på grönområden Enen 1:20, som ägs av
EBEF (Enens Båthamns Ekonomiska Förening). Vi har ett 10-års avtal. Vi betalar 5000:om året för nyttjanderätten, och vid årets bokslut har betalning till hamnföreningen gjorts
för 7 av 10 år.

… påminner om att
•

Eldning är enbart tillåten i april och oktober (kommunalt förbud)

•

Gällande max hastighet i hela området är 30 km i timmen, och gäller såväl bilar som
mopeder. Vi ber en gång till att alla föräldrar diskuterar med sina tonåringar om hur
viktigt det är att köra varsamt i bostadsområden.

•

Vi ser helst att nya rishögar bildas runt omkring på våra grönområden enbart i samband
arbetsdagarna.

•

Alla måste kolla sina häckar. Växer de utanför tomtgränsen måste de klippas

… på årsstämmans begäran ber medlemmar en gång till att
•

Parkera ej på vägmark – parkera på tomten.

•

Komma ihåg att HÖGERREGELN gäller även på Stora- Enens väg och Röde Bäcks väg –
bilar som lämnar Strannevägen och Röde Bäcks väg har företräde före bilar på väg nerför
Stora Enens väg och bilar som lämnar Bogrens väg och Tranas väg har företräde före bilar
på väg uppför Stora Enens väg. Likaså har bilar som svänger vänster från
Ljungbackevägen företräde före bilar som kör nedför Röde Bäcks väg. Glöm inte det!

•

Att hästar skall varken ridas eller förorena på våra trottoarer.

Styrelsen önskar alla en riktigt fin sommar.

