Enens Samfällighetsförening, Box 207, 43925 Onsala

KALLELSE till Ordinarie Årsstämma 2003
Föreningens årsstämma kommer att avhållas torsdagen 12 juni 2003 kl 19:00
i Enens Båtägarförenings samlingslokal vid hamnen. Kaffe eller te med enkelt dopp serveras.
Föredragningslista:
§1.

Stämman öppnas.

§2.

Val av ordförande för stämman.

§3.

Val av sekreterare för stämman.

§4.

Fråga om mötets stadgeenliga utlysande.

§5.

Val av två protokollsjusterare.

§6.

Styrelsens förvaltningsberättelse avs. 2002/2003. Se bilaga 1.

§7.

Kassarapport. Se bilaga 2.

§8.

Revisionsberättelse.

§9.

Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen.

§10.

Arvoden till styrelsen och revisorer.

§11.

Styrelsens förslag till debitering per andel.

§12.

Styrelsens förslag till budget för det kommande året. Se bilaga 3.

§13.

Val av föreningsordförande.

§14.

Val av övriga styrelseledamöter och styrelsesuppleanter.

§15.

Val av revisorer och revisorssuppleanter.

§16.

Val av valberedning.

§17.

Behandling av inkomna motioner. Inga inkomna motioner.

§18.

Rapport från städdagarna 02-03, planer för 03-04.

§19.

Övriga frågor.

§20.

Sättet för stämmoprotokollets offentliggörande.

§21.

Stämmans avslutande.

Inför årsstämman ombeddes alla som gjort förändringar under året, t.ex. ändring av fritidsboende till
året runt boende, ägarbyte, osv., att meddela förändringen på bifogad blankett för uppdatering av vårt
register.
Bilagor:
1. Styrelsens förvaltningsberättelse och ägarbyte blankett
2. Balansräkning och resultaträkning 2002-2003.
3. Budget 2003-2004.

Information från styrelsen inför sommaren finns på sista sidan
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Bilaga 1

Bilaga till Föredragningslista 2003-06-12
Förvaltningsberättelse för tiden 2002-05-01 – 2003-04-30

Styrelsen har haft 6 st. protokollförda sammanträden under verksamhetsåret, inkl. en snabbtillkallad för att
bestämma om snöröjning av trottoarer.
Enligt beslut från årsstämman 2002 har följande åtgärder vidtagits:
• Snöröjning på trottoaren har ordnats, trots att det såg omöjligt ut från början
• Styrelsen har undersökt möjligheter att förbättra befintlig lekplatsen eller anlägga en ny lekplats. En
priskalkyl togs fram. Styrelsen konstaterade att det finns inget möjlighet för vår samfällighetsförening att
bekosta inköp och underhåll av EU godkänd lekutrustning.
• Styrelsen pratade med ägaren till den dåligt underhållna badhytt, som säkrade taket omgående och lovar att
badhyttans skick skall förbättras.
Under året har genomförts allmänt underhåll och skötsel av vägarna (snöröjning, sandning och sopning samt
underhåll och skyltvård). Den nya stegen till badbryggan placerats ut sommaren 2003. Den hårda vintern frestade
på bryggan och trappan, men det ser ut som att allting höll. Grönområdena har slyröjts av en entreprenör.
Styrelsen bad kommunen att åtgärda vissa ställen på våra vägar efter avslutat arbete.
Vägen besiktigades när hamnens stentransporter avslutades. Ingen skada som kunde härledas till stentransporter
upptäcktes.
Två arbetsdagar har anordnats, den ena den 5 oktober 2001 och den 26 april 2003. I oktober hade vi strålande
vackert väder, men i april var det kyligt med lite regn i luften. Arbetsviljan var lika stor både dagar, och vi
utförde ett gediget arbete vid stranden, längs bäcken, i grönområdena, och med att rensa brunnar. Arbetsdagarna
avslutades traditionsenligt med ett grillparty med korv och bröd, kaffe och saft. Styrelsen tackar alla som ställer
upp på våra städdagar.
Styrelsen behandlade ett inkommet förslag från familjen Ekholm (SP1:70) och Melin (SP 1:37) ang. vidare
åtgärder för att dämpa hastigheten på Stora Enens Väg. Styrelsen beslutade att undersöka möjligheter att upprätta
farthinder på vägen och införa stopplikt för Gottskärsvägen. Tyvärr avslog Länsstyrelsen vårt begäran om
stopplikt. Efter diskussion med Enens Båtägares Ekonomiska Förening, och kunniga vägexperter, beslutade
styrelsen att inskaffa en betong fundament med en bågformad 30-skylt ovanpå, som sätts upp vid ingång till
området. Styrelsen hoppas att detta åtgärd räcka för att bilister, mopeder och cyklister skall respektera hastighets
gränsen.
Samfällighetens resultatrapport bifogas kallelsen. Kostnader uppgick till 97 769 SEK, bidrag har erhållits med
17809 SEK. Årets resultat är ett överskott på 22 802,55 SEK, och behållningen är 196 421,49 SEK, varav likvida
medel 192 696,49 SEK. Överskottet sparas till långsiktiga projekt (nytt slitlager på vägarna).
Onsala den 17 maj 2003
Jeanette Nilsson
Ordförande

Sune Jönsson
Sekreterare

Ingrid Dahlgren
Kassör

Lars Dahlin

Stig Högberg

Peter Lindell

Anders Moberg
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Information från styrelsen inför sommaren
Efter allt arbete på våra gemensamma städdagar på hösten och våren är det väldigt fint i vårt område nu.
Tack för det! Styrelsen hoppas att badstranden kan hållas ren och fin hela sommaren. TA HEM skräp
om soptunnan är full. Lämna inte krossat glas och gamla burkar på stranden – lekande barn kan skada
sig. Och njut av den fina stranden!
Efter sophämtning, tänk på att inte låta den tömda soptunnan stå kvar på vägen utanför Ert hus för länge.
Alla vet väl att det gå att få en nyckel till toaletten vid badplatsen? Medlemmar i Enens
samfällighetsförening betalar en depositionssavgift av 100:- och en årlig förbrukningsavgift av 25:- .
Icke medlemmar kan också få tillgång till nyckel. De betalar depositionsavgift 100:- och årligen 25:- i
förbrukningsavgift samt 100:- till skötsel av stranden. Se skylten på stranden för vidare information.
Det är roligt att folk sitter vid stranden även på kvällarna. Men de som bor i husen nära stranden är
väldigt tacksamma om ljudnivån hålls nere sent på kvällen. Föräldrar med ungdomar hemma får gärna
förmedla detta till sina barn, och även sprida budskapet till andra ungdomar om möjligt – det finns en
del som inte bor här, men kommer till stranden ibland på kvällarna, och det kan bli rätt störande.
Det har byggts till och om och nytt i området, och flyttlassen har kommit och gått under året. Tänk på att
både Lantmäteriet och vi måste få veta om ägarbyte och byte från sommarboende till året-runt boende.
Det är viktigt att vi debiterar rätt person och rätt belopp. Uppdateringstalongen nedan kan användas för
anmälning av ändringar, och ändringar kan även anmälas på årsmötet.
I samband med planering av den nya bågformade 30-skylt vid ingången till området, kom styrelsen
överens med Enens Båtägares Ekonomiska Förenings styrelse (EBEF) att EBEF skall ännu en gång
påminna sina medlemmar om att hastighetsbegränsningen i hela området måste respekteras. Det är
emellertid inte enbart båtägare som kör för fort. Våra egna medlemmar gör det också. Styrelsen vädjar
igen till samtliga som bor här att ALLTID tänka på hastigheten, inte bara vid 30-skyltarna, utan i hela
området. Det bor barn vid alla vägar – kör så att ni kan stanna om ett litet barn springer ut framför er!
Tänk också på att motorljud stör folk som sitter i sina trädgårdar och vill ha det lite lugnt - kör sakta för
att minska ljudet.
Vi hoppas att det blir en fin sommar för alla här, och önskar er alla hjärtligt välkomna till årsstämman!

……………………………………………………………………………………………………………………….……….
Uppdatering av medlemsregister: Om uppgifterna enligt adressetiketten inte stämmer, ändra nedan och skicka/lämna till
styrelsen snarast.
Fastighetsbeteckning:………………………….Ev. datum för förändringen……………..Tel.nr………………….
Ägare 1……………………………………………..Ägare 2……………………………………………………….
Adress……………………………………………………………………………………………………………….
Orsak: (kryssa för)
Ny ägare…………….Nybyggnation……………….Sommarboende……………….Åretruntboende…………….
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