Enens Samfällighetsförenings
Ordinarie Årsstämma 2015
Årsstämman äger rum tisdagen den 16 juni i Båtföreningens
klubblokal vid hamnen.
Kaffe, te och smörgås serveras från kl. 18.30.
Välkomna!
Styrelsen förväntar sig, att det kommer minst lika många till årsmötet som det
kommer till arbetsdagarna. Det är nu du kan påverka användandet av
samfällighetens medel - hur vi vill ha det på våra vägar och i våra grönområden.

Klockan 19.00 startar årsstämmans förhandlingar
Föredragningslista, verksamhetsberättelse, ekonomisk redovisning,
valberedningens förslag och medlemmars motioner samt styrelsens
framsällningar till årsstämman, följer med kallelsen.
Kallelsen finns även på vår hemsida www.storaenen.se,
flik ”årsstämma”.
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Ordinarie Årsstämma 2015
Föreningens årsstämma äger rum tisdagen den 16 juni 2015, kl. 19.00
I Enens Båtägarförenings klubblokal vid hamnen

Föredragningslista:
§1
§2
§3
§4
§5
§6
§7
§8

Stämman öppnas.
Val av ordförande för stämman.
Val av sekreterare för stämman.
Fråga om mötets stadgeenliga utlysande.
Val av två protokolljusterare
Styrelsens förvaltningsberättelse avs. verksamhetsår 2014-2015, se bilaga 1.
Årsredovisning/Balansräkning, se bilaga 2.
Revisionsberättelse och fastställande av resultat- och balansräkning.
Beslut om disponering av överskott, se bilaga 5 punkt e.
§9 Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
§10 Arvoden till styrelsen och revisorer, se bilaga 5 punkt b och punkt c.
§11 Styrelsens förslag till budget för det kommande året, se bilaga 3 samt
andelsavgifter, se bilaga 5 punkt a.
§12 Val av föreningsordförande, se bilaga 4.
§13 Val av övriga styrelseledamöter och styrelsesuppleanter, se bilaga 4.
§14 Val av revisorer och revisorssuppleanter, se bilaga 4.
§15 Val av valberedning, se bilaga 4.
§16 Behandling av styrelsens framställningar: se bilaga 5 punkt d och f.
§17 Behandling av medlemsmotioner, se bilaga 6.
§18 Övriga frågor
§19 Sättet för stämmoprotokollets offentliggörande
Bilagor:
1. Styrelsens förvaltningsberättelse
2. Balansräkning och resultaträkning 2014-2015.
3. Förslag till Budget 2015-2016
4. Valberedningens förslag
5. Styrelsens framställningar till årsstämman
6. Medlemsmotioner till årsstämman..
7. Information från styrelsen och anmälningsblankett
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ENENS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING, Box 207, 439 25 Onsala
www.storaenen.se
Bilaga 1

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014-2015
Styrelsen har haft 5 st. protokollförda sammanträden under verksamhetsåret
maj 2014- april 2015; 7 maj, 17 juni (årsmöte), 1 september, 29 september (extra),
3 november samt 2 mars.
Enligt beslut från årsstämman 2014 har följande vidtagits:
* att förse badbryggan med två trappor.
.
* att informera trafikanter om högerregeln. Skylt är uppsatt.
* att inventera behovet av trädfällning hos medlemmar, som har höga eller sjuka träd i
anslutning till vägar och stigar och som kan vara en riskfaktor vid stormar mm. Brev har
skickats ut.
I övrigt har styrelsen beslutat bl.a:
Permanenta slaghackningen av Grönområdena vartannat år .
Fortsatt slamsugning av brunnar längs Stora Enens väg under hösten
Utbyte av sand på lekplatsen vid Boggrens väg
Nedtagning av träd runt lekplatsen vid Boggrens väg
Inventering av vägar för framtida underhåll
Kartlägga av dagvattensystemen inom områdena.
.
Våra arbetsdagar under verksamhetsåret lockade som vanligt rätt många deltagare, vuxna som
barn. Styrelsen vill gärna framföra ett stort tack för visat engagemang. Det ideella arbetet
innebär dels, att föreningen slipper köpa motsvarande tjänster och dels att det är trevligt att
umgås under tiden som arbetet utföres. Oftast har vi tur med vädret och då uppskattas
korvgrillningen med tillbehör ännu mer.
Föreningen gör ett positivt resultat på 43 742 kronor.
Onsala i maj 2015-05-20

Lars-Olof Lindqvist
Ordförande

Kristina Hargelius

Pontus Persson
Kassör

Fredrik Wenneberg
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Torbjörn Person
Sekreterare

Anders Alvhede

Hans Karlsson

Enens Samfällighetsförening Årsstämma 2015

Enens Samfällighetsförening Årsstämma 2015

ENENS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING, Box 207, 439 25 Onsala
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Bilaga 4

Valberedningens förslag 2015 - 2016
ledamöter:

Adress

Telefon

Lars Olof Lindqvist, ordförande

Stora Enens väg 30

0300-649 20

Omval

Torbjörn Persson

Rödebäcksväg 2

0300-646 19

Omval

Lars Jönsson

St. Enens Väg 53

0300-648 80

Nyval

Anders Alvhede

Rödebäcksväg 13

0300-130 85

Omval

Kristina Hargelius

Strannevägen 3

0300-642 20

Omval

Fredrik Wenneberg

Rödebäcksväg 14

0703-31 38 17

Omval

Hans Carlsson

Bogrens Väg 48

0300-61615

Omval

Suppleanter:

Adress

Telefon

E-post

Anders Moberg

Stora Enens väg 33

0705-97 47 00

Omval

Emelie Ågren

Bogrens väg 31

0702-69 96 18

Omval

Per Gerlang

Stora Enens Väg 36A

0300-619 21
0763-47 12 52

Omval

Christina Dackhammar

Brokövägen 14

0300-649 66

Omval

Revisorer

Telefon

Per-Olof Jacobsson

Ordinarie

0300-648 60

Omval

Britt-Marie Eriksson

Ordinarie

070-575 59 86
0300-628 97

Omval

Lena Aspler-Bergström

Suppleant

0300-620 29

Omval

Jeanette Nilsson

Juno Johansson

Ewa Clarin

Styrelsens förslag till valberedningen 2015 - 2016
Valberedning

Adress

Jeanette Nilsson

Rödebäcksväg 6

0300-623 73

Omval

Juno Johansson

Stora Enens väg 36B

0300-625 87

Omval

Ewa Clarin

Rödebäcksväg 9

0300-633 82

Omval
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Styrelsens framställningar till årsstämman 2015

Bilaga 5

Styrelsen i Enens samfällighetsförening framställer årsstämman:
a. Styrelsen föreslår debitering för verksamhetsåret 2015-2016:
 Debitering per andel för vägområdet GA:1 och GA:2. Styrelsen föreslår
oförändrad avgift 100 kronor per andel
 Debitering per andel för grönområden och stranden E1:20 och E1:113.
Styrelsen föreslår oförändrad avgift 300 kronor per andel
b. Styrelsen föreslår att styrelsearvodet är oförändrat och disponeras efter
styrelsens eget gottfinnande
c. Styrelsen föreslår att revisorsarvodet är oförändrat
d. Styrelsen föreslår att överskottet läggs till balanserat resultat.
e. Styrelsen föreslår att föreningens arbetsdagar i oktober och april planers till 2
timmar, kl. 10.00 till 12.00.
f. Styrelsen föreslår att årsstämman uppdrar till blivande styrelse, att fördela
valberedningens förslag, så att en kontinuitet föreligger, dvs. att bl.a. inte
ordförande, sekreterare och kassör avgår samtidigt.
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www.storaenen.se

Medlemsmotioner årsstämman 2015

Bilaga 6

Motion från Dan Berg (inkom 2014-06-11)

Motion angående brygga och badbojar

Motion 1: Badbrygga
Jag föreslår att Samfälligheten införskaffar en badplattform med förtöjning, liknande de som
finns vid Vickans badplats,
Som man kan simma ut till och bada och dyka ifrån (Ev.med litet hopptorn på)

Motion 2: Bojar
Jag föreslår att Samfälligheten införskaffar 2 bojar med förtöjning som placeras utanför
badplatsen med ett avstånd på 50 eller 100 m, så att de som vill motionssimma får riktmärke
att veta hur långt de har summit.
Mvh
Dan Berg

Styrelsens svar, såsom förslag till årsmötet:
Motion 1
Motionen avslås, då detta förslag inte ingår i Samfällighetens åtagande.
Motion 2
Motionen avslås, med hänvisning till, att det finns möjligheter att simma mellan bryggorna,
dvs. var och en som vill motionssimma kan själv räkna antalet gånger som sträckan summits.
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Enens Samfällighetsförening
Box 207
439 25 Onsala
info@storaenen.se

Motion till Enens samfällighetsförening
Undertecknad är sedan 2013 lagfaren ägare till fastigheten på Stora Enens väg 63 och medlem
i Enens Samfällighetsförening. De två senaste somrarna har varit fantastiska i
väderhänseende, men för oss som sommartid bor alldeles intill Enens badplats är fint väder
tyvärr inte bara av godo. Bullernivån på och omkring badplatsen har på senare år ökat till en
nivå som stundtals utgör en sanitär olägenhet.
Eftersom min numera bortgångna mamma tidigare bodde i huset och jag själv delvis är
uppväxt där, har jag även ett historiskt perspektiv. Genom åren har ljudnivåerna kring
stranden ökat successivt men två förändringar på senare år har medfört kraftigt hölja
bullernivåer. Det är uppförandet av badplattformen och de i år monterade dubbla badstegarna.
Det som förr var en brygga man kom till för att ta ett dopp är nu en fullskalig lek- och
badplats där de badande vistas i och omkring vattnet i timmar, ja hela dagen och ibland även
kväll och natt. Samtidigt gör de nytillkomna badfaciliteterna att allt fler väljer att åka till just
Enens badplats.
Som de flesta känner till är det lyhört över vatten. Alla har vi nog någon gång överhört ett
samtal från en båt som inte var menat att vi skulle höra. Vår uteplats befinner sig omkring 40
meter från badplattformen på badbryggan och mellan oss och bryggan finns bara sten och
vatten. Tyvärr är muren för kort för att dämpa ljudet nämnvärt. Det innebär att vi hör alla rop
såväl som minsta viskning lika tydligt som om det hade utspelat sig på vår uteplats. Ett
allmänt sorl från badande, lek, plask och skratt stör oss inte nämnvärt, men upprepade höga
skrik och rop från badande barn kan vara mycket störande, rent av en sanitär olägenhet. Vårt
TV-rum vetter numera mot väster, men ändå kunde jag en kväll i somras inte lyssna på
nyheterna på grund av bullret från bryggan.
Även bilar som inte respektetar gällande parkeringsförbud har blivit ett växande problem. Jag
känner till föreningens ansträngningar att får bukt med detta och uppskattar de betonggrisar
som placeras ut, men tyvärr är det inte tillräckligt. Nu parkerar man istället mitt på
asfaltsplanen vid sidan av ”grisarna” och rakt utanför vår infart. Det skapar irritation och
hindrar framkomst för bland annat utryckningsfordon.
Jag anhåller att föreningen på kommande årsmöte beslutar att vidta följande åtgärder i syfte
att minska nämnda olägenheter.
1. De så kallade trivselreglerna ändras enligt bifogade förslag (ändringarna rödmarkerade).
2. Namnet på reglerna ändras till ”Regler för vistelse på Enens badplats” och ges en tydligare
placering på hemsidan, samt anslås på minst två skyltar vid badplatsen (A3-format eller
större) samt skickas ut till alla medlemmar i samband med kallelse till årsmöte.
3. Muntlig information om åtgärderna som syftar till att minska bullret hålls på årsmötet.
4. Föreningen undersöker förutsättningarna att själva kunna ”lappa” felparkerade bilar
alternativt ge någon, t ex styrelsedelamot, mandat att å förenings vägnar regelmässigt
kontakta polisen i syfte att bötfälla felparkerade bilar. Medlemmar skulle på så vis kunna
vända sig till representanten som i sin tur kontaktar polisen när bilar står felparkerade. Som
det idag är kommer polisen aldrig dit och ”lappar” felparkerade bilar och detta är välkänt
bland badgäster såväl som hamnföreningens medlemmar.
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Om styrelsen vill, redogör jag gärna muntligen för situationen på något styrelsemöte innan
årsmötet.
Onsala den 14 oktober 2014
Mats Nyberg
Tel: 0730 550600
E-post: mats.o.nyberg@telia.com
Styrelsens svar, såsom förslag till årsmötet:
Motionen avslås med hänvisning till det faktiska läget, att badstranden är en officiell plats för
alla.
Styrelsen har full förståelse för problemen, men tror inte, att föreslagna skyltar m.m.
hjälper. .Samfällighetsföreningen har ansvaret för förvaltningen av badstranden och angivit
på hemsidan vilka trivselregler (se bilaga) som skall gälla. Förslaget enligt motionen innebär
en uppstramning av nu gällande trivselregler. Styrelsen befarar, att fler restriktioner
genererar en motsatt effekt. Styrelsen och troligen inte någon av Samfällighetsföreningens
medlemmar åtager sig, att övervaka att föreslagna åtgärder efterlevs.

Regler för vistelse på Enens badplats
Styrelsen vill poängtera några enkla regler som gör att alla kan verkligen njuta av vår fina
strand:
1. Inga djur får vara på sandstranden eller i vattnet. Tar du ett djur med på gräset måste
du plocka upp efter det!
2. Lämna inget skräp på stranden. Om soptunnan är full – ta hem ditt skräp.
3. Soptunnan är till för skräp från badgäster – INTE som extra plats när den egna tunnan
är full!
4. Visa hänsyn till närboende genom att medverka till en dämpad ljudnivå. Skrik och rop
är förbjudet om du inte befinner dig i en nödsituation. Är du på stranden på kvällen,
kom ihåg att folk bor i alla hus omkring, och dämpa ljudet ytterligare efter kl. 22.
Efter mörkrets inbrott är det av säkerhetsskäl inte tillåtet att hoppa från bryggan.
5. Visa hänsyn med rökning – rök inte i närheten av andra, och fimpa inte i sanden och
gräset.
6. Kasta inte stenar när de finns andra i närheten.
7. Samma regler gäller på bryggan som i simhallen – spring inte, putta inte andra in,
hoppa inte på någon som är i vattnet.
8. Föräldrar – se till att barnen känner till reglerna och respektera dem.
9. Promenera eller cykla till stranden – det finns parkeringsförbud på vägen vid
stranden, och väldigt lite plats alls för parkering.
10. Kommunens parkeringsvakter dyker upp ibland och lappar felparkerade bilar –
riskera inte att förstöra din dag med böter!
11. Handikapparkering (2 platser) är avsedd för handikappade. Respektera detta!
Ha det så bra på stranden!
ENENS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING, Box 207, 43925 Onsala
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Till styrelsen
Motion till årsmötet 2015
Jag vill föreslå en ny belysningspunkt på gångvägnätet mellan Brokövägen och Bogrens väg i
höjd med stenmuren mellan Spekedal 1:1 och Enen 1:113. Även om det inte är en ”riktig”
gångväg är stråket dock väl frekventerat men upplevs som skumt och lite osäkert under de
mörka timmarna.
Efter kontakt med Teknik på kommunen har jag fått besked att föreningen står för alla
kostnader för etablering av belysningen som grävning, kabel, stolpe och armatur men att
kommunen därefter står för drift och underhåll liksom för övrig belysning i området. Med
kabeldragning till närmaste belysningsstolpe på gångvägen mellan Bogrens väg 5 och 15, ca
35 m, och med stolpe/armatur likvärdig med befintlig bedöms kostnaden till mellan 15000
och 20 000 kr.
Etablering på det föreslagna stället borde inte vara något problem eftersom kommunen är
markägare och föreningen förvaltare av platsen.
Undertecknad bistår gärna styrelsen vid fortsatt planering, upphandling och etablering.
Med förhoppning om en tillstyrkan av motionen
Onsala 2015-04-14
Hans Larsson
Enen 1:119

Styrelsens svar, såsom förslag till årsmötet:
Motionen avslås med motiveringen, att nuvarande stig är ingen gångväg. Placeras en ny
belysningspunkt enligt förslaget dröjer det inte länge förrän önskemål kommer om en
konvertering av stigen till gångväg. Den delen, som är på andra sidan stenmuren tillhör en
annan markägare och vad styrelsen har fått till sin kännedom, så finns det inga planer, att
förändra stigen till en gångväg där.
Liknande motion behandlades 2012 och även denna avslogs.
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Bilaga 7

Information från styrelsen inför sommaren 2015
Enens Samfällighetsförening betalar årligen städning av toaletten vid badstranden och
upplockning av skräp på stranden regelbundet. Badstranden är kommunal, men sköts av
föreningen och det är vi medlemmar, som måste hålla rent på stranden. Även om vår soptunna
är stor, töms den bara var fjortonde dag. Skulle den bli full, så ta gärna hem ditt eget skräp.
Ser du krossat glas eller gamla burkar på stranden, så lägg det i soptunnan.
Styrelsen påminner om att det går att få en nyckel till toaletten vid badplatsen. Vänd dig till
ordföranden om du vill ha tillgång till denna. Deposition 100 kronor.

Vår hemsida www.storaenen.se hålls uppdaterad, och vi lägger in bilder och information med
jämna mellanrum.
Föreningsmedlem ska alltid meddela styrelsen när en fastighet byter ägare samt då denne
önskar, att fälla träd på samfällighetens mark eller på något sätt inkräkta på samfällighetens
mark.
…………………………………………………………………………………………………...
Uppdatering av medlemsregister: Ny ägare eller ändrat från sommarboende till året om. Det är du som
fastighetsägare, som har ansvaret för att medlemsregistret har korrekta uppgifter. Fyll i blanketten nedan och
skicka/lämna till styrelsen snarast. Information kan gärna lämnas med e-post till info@storaenen.se .
Skicka anmälningen även till lantmäteriet!
Fastighetsbeteckning…………………… Ev. datum för förändringen……………Tfn-nr
Ägare 1………………………………….Ägare 2……………………………………..
Adress……………………………………………………………………………………
Orsak: (kryssa för)
Ny ägare……………Sommarboende………………..Åretruntboende……………………..
Datum…………………

E-postadress…………………………………
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