
Protokoll

Art fulig sUimrnamed Utveda Samfiillighetsftirening

Datum Söndagenden23 apÅt2013

Plats Vätö IKs lokaler. Nvsättra

Närvarande Cirka 50 medlemmar boende i Ufveda Samfiillishetsfiirenins

$ I Mötets öppnande
Ordfiiranden i Uweda Samfiillighetsfiirening, Kenneth Lundgren, öppnade mötet och hiilsade de

närvarande välkomna.

$ 2 VaI av ordlörande fiir sfåmman
Föreslogs Ulf Olsson att leda dagens möte.

Beslöts att välja Ulf Olsson till ordftirande på ståimman.

$ 3 Fråga om mötet utlysts på rätt sätt
Beslöts att godkåinna fiirfarandet i samband med mötets utlysande

$ 4 Godkännande av dagordning
Den i fiirviig utsiinda dagordningen godk?indes. Under öwiga frågor ett par tillägg; se under punkt 20.

S 5 Val av sekreterare fiir stämman
Föreslogs Margareta Svanström som sekreterare ft,r ståirnman"

Beslöts att välja Margareta Svanström som sekreterare fiir st?imman.

$ 6 Val av två justeringsmän tillika rösträknare
Föreslogs Anders Larsson och Inger Mosshammar till justeringsmiin tillika röstriiknare.
Beslöts att v?ilja Anders Larsson och Tnger Mosshammar till justeringsm?in tillika röstriiknare..

$ 7 Styrelsens verksamhetsberättelse for 2012 (bilaga 1 till årsmöteshandlingarna)
St1'relsens ordfiirande Kenneth Lundgren redogiorde ftir verksamhetsberättelsen. Det som ?ir nytt ftir
verksamhetsäret}0l2 åir bland annat att vi har bytt entreprenör ftjr vattenverket under året till
Roslagens VA-Telarik AB. Kenneth Lundgren berättade vidare att de riktlinjer vi fiitt i
skogsvardsplanen iir på gang och mycket åtgiirdat. N?ir det giiller kvaliteten på vathret 2ir det mycket
bra- Förslag på flerårig underhållsplan ft)r vägarna har utarbetats; se $ 13. Konstaterades vidare att
ekonomin iir bra.

Ståimman beslöt i enlighet med den i filrvåig utsiinda verksamhetsberättelsen. Se bilaga I till
årsmöteshandlingarna.

$ 8 Resultat- och balansräkning fiir 2012 @ilaga 2a och 2b till årsmöteshandlingarna)
Anders Larsson redogiorde fiir resultat- och balansriikningen.
Ståimman beslöt i enlighet rned ftirslaget till resultat- och balansriikningen. Se bilagor 2 a och 2 b till
årsmötesh andlinearna.



$ 9 Revisorernas berättelse (bilaga 3 till årsmöteshandlingarna)
Christer Wannebo liiste upp revisionsberättelsen. Konstateras att revisorernas inte har något att erinra.
Beslöts att godk?inna revisorernas berättelse och lägga denna till handlingarna. Se bilaga 3 till
arsmöteshandlingarna.

$ 10 Fråga onn ansvarsf,rihet fiir styrelsens tredamöter
Beslöts att bevilja styrelsens ledamöter ansvarsfrihet ftir verksamhetsaret 2012.

$ 11 Inkomna ärenden och motioner från medlemmarna
Det konstaterades att det inte kommit in några iirenden eller motioner från medlemmarna.

$12 Styrelsens fiirslag till underhållsåtgärder (bilaga 4 till ånmöteshandlingarna)
Kenneth Lundgren informerade om fiirslagen enligt bilaga 4 till årsmöteshandlingarna
Beslöts att godkiinna detta och l?igga styrelsens ftirslag till underhållsåtgiirder till handlingarna-

$ 13 Styrelsens fiircIag till flerårig underhållsplan ftir väg (bilaga 4 a till
årsmöteshandlingarna)

Lena Vretling, vägansvarig inom styrelsen redogjorde fiir detta och sina kontal'1er med bland annat
Svevia. Fragan ?ir på vilken nivå vi ska lägga oss nåir det gäller vägunderhåll.
Ståimman beslöt att ge styrelsen i uppdrag atttafrztnunderlag och begZira in offerter nåir det giiller
vitgarna.

$ 14 Styrelsens fiirslag till budget och avgifter fiir 2013 @ilaga 5 till
årsmötesha ndlingarna)

Anders Larsson lämnade redogörelse. fusavgifterna ftir mark och sjö blir 500 kronor (med möjlighet
till rabatt med samma belopp fiir deltagande på någon av städdagarna- Rabatten har ett års
eftersläpning). Avgiften fiir vintervatten 1400 kronor, 1050 kronor ftir sommarvatten, avlopp 800
kronor och väg 750 kronor.
Beslöts i enlighet med styrelsens ftirslag, se bilaga 5 tiil årsmöteshandiingarna.

$ 15 Styrelsens fiirslag till debiteringslängd fiir 2013 (bilaga 6 till
årsmöteshandlinga rna)

Anders Larsson lZimnade redogörelse.
Beslöts i eniighet med styrelsens fiirslag. Se bilaga 6 till arsmöteshandiingama.

$ 16 Val av ordftirande fiir ett år
Föreslogs Kenneth Lundgren till ordftjrande.
Beslöts enhälligt att viilja Kenneth Lundgren till ordftrande.

$ 17 Val av styrelseledamöter fiir 2 år
I tur att liimna styrelsen iir:

Anders Kroorl avsagt sig omval
Sören Persso n, avflfiad 20 | 2

Thore Håkansson

Anders l-,arsson

valberedningen presenterade sitt fiirslag och stiimman beslöt att ftir 2 år v?ilja



Per Rosendahl (nyval)

Marie Rosendahl (nyval)

Thore Håkansson (omval)

Anders Larsson (omval)

Till ordinarie ledamöter av stlrelsen fram till och med årsstiimman 2015.

Övriga styrelseledamöter iir (valda på årsmötet 2012 till och med årsst?imman 2014)

Lena Vretling
Margareta Svanström

Bengt Norrbom

Valberedningen fiireslår val av tre suppleanter till styrelsen på två år. Dessa iir:

Thomas Andersson, Anneli Helsing och Fredrik Nyman.

Ståimman beslöt i enlighet med valberedningens ftirslag.

$ 18 Val av revisorer och revisorssuppleanter fiir 1 år
Valberedningen foreslår Christer Wannebo (omval) som revisor for två år samt till revisorssuppleanter

Inger Mosshammar och Rune Almgren fiir ett år, till och med 2013.

StZimman beslöt i enlighet med valberedningens ft)rslag.

$ 19 Val av valberedning fiir I år
Föreslogs Inger Mosshammar, Anders Kroon samt Lena Falhnark

Stiimman beslöt i enlighet med ovanstående.

$ 20 Övriga fnågor
Sophanteringen' Sören Persson, tidigare styrelseledamot-numera avflyftad, har tittat på fi.ragan om

sophanteringen. Det iurns många saker man kan göra n?ir det giiller sophanteringen men siyrelsen ser

mot bakgrund av vad som framkommit ingen anledning att vidta åtgiirder niir det gäller detta-

Styrelsens arbete: Kenneth Lundgren rapporterade att det på ftirra årsstiimman kommit upp fraga om

hur mycket tid de olika styrelseledamöterna låigger ner på arbete i styrelsen. Det har framkommit att

eftersom vi alla arbetar gratis så ska endast arbete som åir direkt relaterat till styrelseuppdraget utfiiras.

Allt annat bör låiggas ut på entreprenad.

Kommunens arbete med att ansluta kommanalt vafien och avlopp tiil Vätö: Förslag från kommunen

?ir att Vätö och Utveda kommer att anslutas omkring 2020.Krav från kommunen ?ir att vi ska gruppera

oss i olika samfiilligheter. Frågan kom upp om anslutning till kommunalt vatten kommer att bli
obligatoriskf. Det ijr delade meningar om detta. Det har också framkommit att den enskilda

vattenavgiften kommer att bli ganska hög, liksom anslutningsavgiften. Några sunrmor finns inte idag.

Ingenting ä dock beslutat i dagsläget. Vill man ha ytterligare information kan man titta på

kommunens hemsida-

För att å rätsida på frågan om anslutning till kommunalt vatten ftireslogs att vi ska bjuda in ansvariga

fijan kommunen så att vi kan stiilla frågor. Detta möte fiireslogs till höstens stiiddag. Sfrelsen gavs i
uppdr€ att ordna med relevanta kontakter och bjuda i1 ansvariga till mötet i höst.



En vattengrupp bör bildas av boende inom Ufveda med syfte att samla information och kunskaper i

vafien- och avloppsfragan infiir framtiden så att vi iir väl fiirberedda.Intresserade kan viinda sig till
Lena Vretling i styrelsen.

$21 Avslutning
Ordftiranden fiir stiimman, Ulf Olsson, tackade de nlirvarande fiir intresset och avslutade mötet.

Ordfijrande i ftireningen, Kenneth Lundgren, tackade de nZirvarande ftir visat intresse. Ett såirskilt och

viildigt speciellt tack framftirdes till Anders Kroon som låimnar styrelsen. Han kommer att avtackas lite
mer fonnellt vid den traditionella styrelselunchen i juni.

För anteckningarna Margareta Svanström

Justeras

1r"-(- fL---0.c.-----a.^--
Inger Mosshammar

Justeringsperson

Marqareta Svanström

Justeringsperson


