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Protokoll fört vid årsstämma med Enens samfällighetsförening 3 juni 2008
1. Mötet öppnades av ordföranden Jeanette Nilsson. Närvarande enligt närvarolista var
41 personer, representerande 35 röstberättigade fastigheter.
2. Val av stämmoordförande: Valdes Jeanette Nilsson.
3. Val av stämmosekreterare: Valdes Olof Lundin.
4. Stämman ansåg årsstämman stadgeenligt utlyst.
5. För att justera protokollet valde stämman Birgitta Lernvall och Mats Brocker.
6. Härpå valde stämman att temporärt frångå ordningen i kallelsen till årsstämman och
låta Landskapsgruppens konsult Ulf Rehnström redogöra för övervägandena i samband med arbetet med grönområdena. Han berättade att uppdraget, som han fått i
februari 2008, var att analysera den centrala grönytan söder om Stora Enens väg i
samråd med styrelsens grönområdesgrupp och på basis av den enkät, som styrelsen
utvärderat och som redovisades vid årsstämman 2007. Uppdraget har sammanfattats i
en trädvårdsplan som publicerats på samfällighetsföreningens hemsida och dragits upp
i pappersform också. Styrelsens beslut har varit att röja och principen har varit att i
enlighet med detta och önskemålen från enkäten spara enstaka träd och återskapa
ängs- och hagmarkskaraktären som funnits här en gång i tiden. Nyanser därutöver har
varit att spara enar och ädellövträd, t.ex. en del unga ekar, och att underlätta
promenader genom området. Ulf Rehnström fick både frågor och synpunkter från de
församlade medlemmarna, varpå ordföranden tackade honom för en instruktiv
genomgång.
7. Ordföranden förklarade hur eventuella omröstningar skulle hanteras. En röst per
fastighet, även om mer än en person per fastighet skulle vara närvarande.
8. Verksamhetsberättelsen för året 2007-8 genomgicks. En synpunkt togs upp att det var
olyckligt att trädvårdskonsulten kontaktades först efter att styrelsen låtit röja i området
november 2007. Avsikten att kontakta konsult har redovisats vid förra årsstämman och
info meddelats vid arbetsdagarna. Vidare har i kallelsen till arbetsdagen i våras
angivits att trädvårdsplanen lagts in på hemsidan, och det har också muntligt
kommenterats vid arbetsdagen. Fredrik Wildt-Persson påpekade att en sättning i
vägbeläggningen vid hans fastighet Lyngskärsvägen 5 inte åtgärdats, men eftersom
endast löpande underhåll och snöröjning gjorts under året tar styrelsen upp det vid
kommande lite större arbeten. Stämman beslöt godkänna verksamhetsberättelsen/förvaltningsberättelsen.
9. Kassarapporten genomgicks och godkändes.
10. Revisionsberättelsen upplästes av Per-Olof Jacobsson.
11. På basis av dessa berättelser gav stämman styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret
1 maj 2007 – 30 april 2008.
12. För kommande verksamhetsåret 2008-9 föreslog styrelsen oförändrade arvoden till
styrelsen och revisorerna. Detta godkändes.
13. För kommande verksamhetsåret 2008-9 föreslog styrelsen oförändrad debitering per
andel. Stämman godkände detta.
14. Styrelsens budget för det kommande verksamhetsåret godtogs. Synpunkten från Fredrik Wildt-Persson kommer att beaktas liksom en motsvarande synpunkt, även denna
på Lyngskärsvägen från Sune Jönsson. Kommunen har utlovat åtgärd i korsningen
Stora Enens väg – Röde-Bäcks väg som kommer att väsentligt reducera vattenflödet
utefter den senare, men detta belastar inte föreningens ekonomi.
15. Birgitta Lernvall föreslog att stämman skulle behandla ärendena om styrelsemotioner,
medlemsmotioner och skötseln av grönområden före valet av styrelseledamöter m.m.
Stämman avslog detta yrkande.
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16. Val av styrelseledamöter, suppleanter, revisorer och revisorssuppleanter, liksom till
valberedning gjordes med grund i dels valberedningens i stämmokallelsen redovisade
förslag, dels en kort presentation av de närvarande ledamöterna/revisorerna. Härutöver
kommer Ingrid Dahlgren att medverka i valberedningen. Stämman godkände de föreslagna funktionärerna. Olof Lundin m.fl. uppmanade fler kvinnor att ställa upp som
funktionärer. Detta innebär följande sammansättning av styrelsen:
• Ordförande: Jeanette Nilsson, Röde-Bäcks väg 6, omval.
• Ordinarie ledamöter: Anders Alvhede, omval, Olof Lundin, omval, Anders Moberg,
omval, Sten Moberg, omval, Ingemar Norell, omval, Pontus Persson, omval.
• Suppleanter: Johan Backlund, nyval, Carita Elmlund, omval, Christina Johansson,
omval, Lars-Olof Lindqvist, nyval.
• Ordinarie revisorer: Per-Olof Jacobsson, omval, Britt-Marie Eriksson, omval.
• Revisorssuppleanter: Lena Aspler-Bergström, omval, Susanne Wallin, omval.
• Val av valberedning enligt ordförandens förslag: Hans Larsson, omval, Torbjörn
Persson, omval, Ingrid Dahlgren, nyval.
17. Grönområden inom samfälligheten disponeras numera av samfällighetsföreningen
under servitutsliknande förhållanden. Enens Båtägares ekonomiska förening äger Enen
1:20 och kommunen äger stranden.
• Stämman beslöt att skötseln av grönområdet mellan Stora Enens väg och Röde-Bäcks
väg ska göras med trädvårdsplanens grovstruktur som grund, som stegvis förfinas i
samråd med de närboende.
• Beslöts att körsbärsträdet ska behållas och att tallarna i nedre delen av området ska stå
kvar.
• Birgitta Lernvall önskade att området beträffande trädbeståndet i övrigt skulle lämnas
som det är. Detta avslogs av stämman utan rösträkning.
• Ställdes ett förslag från styrelsen om att utveckla området gällande trädbeståndet enligt
utvecklingsplanen mot ett förslag från Eva Clarin m.fl. att ta bort alla träd och bara
lämna enar kvar, varvid styrelsens förslag segrade med rösterna 18 mot 10.
• En motion från styrelsen angående det piltält som finns i trädvårdsplanen avslogs.
• Stämman ställde sig bakom förslaget från styrelsen att ta bort befintlig sandlåda.
• Stämman avslog förslag om att anlägga en damm i nedre delen av området.
• Stämman ansåg inte heller att det ska ske någon grusning av stigarna genom området.
• Stämman beslöt att styrelsen har mandat till årlig slyröjning i området, men ej
trädfällning.
18. Beslöt stämman om ett antal motioner från medlemmarna:
• Beslöts att styrelsen ska hantera frågor om vegetation som växer in över vägarna.
• Beträffande den redan förra året beslutade kompletteringen av lekplatsen med
fågelgunga beslöt stämman att ställa sig positiv till inköp av fjädergunga men att
styrelsen hanterar ärendets fortsättning med hänsyn tagen till säkerhet och underhåll.
• Beslöts att mer inte kan göras betr. parkerade bilar än vad som görs nu i samverkan
med kommunen.
19. Stämman beslöt att styrelsen påbörjar planeringsarbetet även i nästa grönområde
mellan Lyngskärsvägen och Sturevägen under hösten 2008 och själv bestämmer
åtgärders inbördes prioritering.
20. Under övriga frågor tog Brita Erneman upp frågan om ungdomars bullrande busliv på
stranden nattetid och mopedtrafiken till och från liksom omfattande nedskräpning. Föreningen städar varje vecka och har sophämtning sommartid, mycket mer kan föreningen inte göra mer än att uppmana föräldrar till ungdomar i mopedåldern att bry sig
om att nattvandra i området.
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21. Under samma rubrik tog Dan Berg upp frågan om de nya guppen som han ansåg farliga för cyklister. Guppen behövs för de håller nere hastigheterna, men ska kompletteras med bättre utmärkning.
22. Stämmoprotokollet kommer att offentliggöras på vanligt sätt genom att efter påskrifter
av ordförande, sekreterare och justerande utsändas till föreningens fastigheter tillsammans med faktura på årsavgiften.
23. Avslutade ordföranden årsstämman och tackade de deltagande för det aktiva intresset.

Jeanette Nilsson, ordförande

Olof Lundin, sekreterare

Justeras: Mats Brocker

Justeras: Birgitta Lernvall
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