
Protokoll

Art Å*ig stilmma med Utveda §amfåll§hrtSörening

Datum Lördagendm23april20I§

flS Vätö llG hkaler, f'lysättra

i{ånnterde Clrka 60 medlemmar boende i Utwda Samfiill§hetsförening

§1 Mötets öppnande
Ord$&randen i utwda Smfiill§hetsförening l-ena Vretling; öppnade mfl,tet och hälsade de
närvarande vällomna.

§2 Val av ordförande for stämman
lGnneth xronberg föreslogs att bda dagens m6te.
I!§IEB att våfa Kenneth Kronberg till ordftirande på stämman.

§f Fråga om mötet utlysts på rätt sätt
Enli,gt strdgärns sha miitet utryras senait 14 dagar innan stämman. fnformatbn har lagls ut på

u§eda.ce, Facebook och postades entigt LåntmäterieB faitighetsiört*ckning den 30 rnars.
BsslöA aft godkånna förfara*det i samband med mötets utlysand€.

§4 Godkännande av dagordningen
Den i f6nräg u$ånda dagordningen godkändes.
Sc§to8 att godtånna förfarandet med utsändande av dagordning.

§5 Val av sekreterare for stämman
Föreslo8s att väl}a Ånna Drysån som sekretarare för stårnman.
&§lS§ att välja Anna Drysån rorn sekreterare för stämman.

§5 Val av två justeringsmän tiltika rösträknare
Björn Brorsron och Annhlld Larsson Olsson föreslogs som justeringsmän tillikr röstråknare.
8c§löA a$ v*liä Björn §rorcson och Annhild Lrrsson Olsson sorn i$stsringsmän tillika rösträknrre.



§7 Styrelsens verksamh*tsherättelse för år 2*15 {Biiaga 1 tilt

å rsrn ötesha nd I inga i-na)
Ordftiranden i föreningen, Lena Vretling, redogiorde for styrelssns verksamhetsberättelse i enlighet
med Bilaga 1 tilf årsrnöteshandlingarna. I förteckningen över afial saknas texten
"Avtal Anslutning vintervatten LJtveda 1:159

Utveda 1:171

Begler & avtal för anslutning tillvinteryatten"

Beslöts att godkänna verksamhetsberättelsen med tillägget.

§8 Resultat och balansräkning för år 2015 iBilaga 24, 2b till
å rsmötesha nd I i nga rnä)

Ordförande iföreningen redog§rde för resultat och balansräkningen. Budgeten har dragits över i ån

pga av byggande av spångar och vägar, alhså förbåttringar, inga reparationer.
Beslöts enhålligt att godkänna resultat och balansräkningen för 2015. Se bilagor ?a oc,fr 2b till
å rsmötesha ndlinga rna.

§9 Revisorernas berättelse för år 2015 {Bilaga 3 till
årsmötesha nd linga rna)

Christer Wannebo läste upp revisionsberåttelsen" Konstaterades att revissrerna lnte hade något att
erinra orn.
Beslöts an godkänna revisorernas berättelse och lägga den till handlingarna. 5e bilaga 3 till
årsrnöteshandlingarna.

§10 Fråga on'l ensvarsfrihet tilt för styr*lsens ledamöter
Beslöts enhålligt att bevi§a styrelsens ledam6ter ansvarsfrifiet for verksamhetsåret 2015.

§11 lnkomna ärenden och rnoticner från medlemmarna
lnga motioner eller ärenden var inkomna, forutoff! en narnnlista från rnedlerflmarna att åtgärda
näckrosorna iträsket. S§relsen har redan agerat på den listan och därfdr beslöts att ta upp det i

"Förslag till underhållsåtgärder för 2016" samt få ytterligare information från Sala Vassklippning
under punkten övriga frågor"

§f Z §tyrelsens förslag till underhåtisåtgärder för år 3*16. {Bilaga
4 til I årsmötesha ndlingarna)

Lena Vretling redogjorde för styrelsens förslag till underhållsåtgärder, se bilaga 4 till
årsmöteshandlingarna. De vägtrummor som gick sönder i fjol när dikena slogs ska repareras ocfr

utrnärkas. Planen för vägen år att den ska lappas och lagas" S§relsen har fått flera oli|<a svar när
frågan ställts tifl olika entreprenöretr, en del tycker att den behövs åtgärdas medan andra §cker att
den inte behöven större åtgårder. Svårt att få svar på offertförfrågningar då ul är för srnå.



Marie Elgerus-Bosendahl redogjorde för Naturvårdsavtalet som skickades med årshandlingarna. Vi
har historiskt skött vår mark produktionsinriktad, vllket innebär att vi awerkar och sår nytt.
Skogsstyrelsen har varit och inspekterat våra ägor och vi har en möjlighet att få bidrag om vi väljer att
istället inte awerka utan vårda skogen. För det krävs ett beslut på årsstämman. Marie behövde mer
tid tillatt sä$a sig in i förslaget från skogsstyrelsen och därefter kommer information ätt låggas ut på

utveda.se.

Beslöts att Marie fortsätter att sättä sig in i förslaget, informerar medlemmarna på utveda.se och
beslut tas på nästa årsstämma 2017. f ramtida styrelse håller i denna frågeställning.
Beslöts att godkänna styrelsens förslag till underhållsåtgärder för 2016.

§13 Styrelsens förslag till b,";dget och avgifter far år 2C1S {Eiiaga
5 tili årsi nöteshandlingarna)

Lena Vretling redogjorde ftlrr styrelsens förslag till budget och avgifter för år 2016 enligt bilaga 5 till
årsmöteshandlingarna. Föreningen kommer att gå minus kommande år och ta av vårt kapital. Enligt
budget kommer förlusten vara cirka 170 000 kr och tas från de 1,4 miljoner som finns i sparat kapital.
Beslöts att godkänna styrelsens förslag till budget och avgifter för år 2016 enligt bilaga 5 till
årshandlingarna.

§f+ Styreisens förslag till de biteringslängd fcr"år 201-6 {bilag: S

tili årshandlingarna)
Styrelsens förslag är att debiteringslängden är oförändrad 2016. Viktigt att alla medlemrnar tittar på

debiteringslängden och ser vad som ingår i sina egna avgifter. Tex har 48st tomter bara
somnlarYatten. S§relsen kommer att kommande år att låsa ventilerna tillde tornterna för att
förhindr"a risker med förfrysning etc i ledningarna under vintern. Det har varit fel i rutinen som
entreprenören har därför har det inte skett på alla tomter förra året. Rutinen komrner att uppdateras
i år.

Beslöts att godkänna styrelsens förslag till debiteringslängd för år 2015, bilaga 6 till årshandlingarna.

§15 Vai *v crdförande iö;- i år"

Lena Fallmark från Valberedningen redogjorde för valberedningens förslag och föreslog Martin Åberg
sorn ordfÖrande. Martin presenterade sig, han har bott på Uweda Hamnväg 2L1i7 år, är både
nybliven pensionär och hundägare, Han har 2 barn, 2 barnbarn, ett fint hus på en blöt tomt. Han har
lång erfarenhet från föreningslivet som både ordförande, sekreterare och kassör från att äntal olika
föreningar. Han tycker att det är viktigt att "dra sitt strå till stacken".

\ Beslöts enhälligt att utse Martin Åtrerg som ordförande för styrelsen.

§1"6',r;i *v sIy;-gi.e,e,::4,-,^ol,:' i';r' 2 å,-

Lena Fallmark redogjorde för valberedningens förslag. Det gäller nyval av 2 ledamöter för 2 år och ett
fyllnadsval för 1är. Valberednings förslag var Moa Buschborn på 2 år, omvalav Margareta Svanström
på 2 är samt fyllnadsval av Thomas Rosenqvist på 1 år. De styrelseledamöter som är kvar sen tidigare



är Tomas Wärnundsson, Peder Sjögren samt Bert Odijk. Som suppleant valdes Kenneth Kronberg på 2

år. Tidigare suppleanter är Marie EIgårus-Rosendahl samt Thomas Andersson.

Beslöts enhälligt att välja Moa Buschborn på 2 år, Margareta Svanström på 2 år samt Thomas

Rosenqvist på 1 år.

Beslöts att välja Kenneth Kronberg som suppleant på 2 år.

Vaå av revi-c*rer cch rcvisorssuppleanter i,:;' 1 årÅ17

Valberedningens förslag som revisor är nyval av Anders Larsson för 1 år och som suppleanter
föreslogs omval lnger Mosshammar och Rune Almgren. Ulf Olsson är kvar som revisor.
Seslöts enhälligt att välja Anders Larsson som revisor på 1 år och lnger Mosshammar och Rune

Ah'ngren som revisorssuppleanter på 1 år.

aix Vai av \iaibeåe dning fcr 1 år'

Valberedningens förslag tillvalberedning var nyvalav Bo Holst och Lena 6rundelius.
Beslöts enhälligt att välja Bo Holst och Lena Grundelius till valberedning på 1 år.

§1e Övriga frågor
Grannsamverkan - Margareta Svanström påminde om hur viktigt det var att vi alla hÖll öron och

ögon öppna efter "skurnma" bilar i området. Grannsamverkansskyltar sitter uppe i området, men om
du träffar på någon som inte ser ut att härröra från området, ta gärna kontakt, hälsa eller fråga om
de behöver hjälp. Ta gärna foton och informera de övriga boende tex genom Facebook. Ett tips var
att dels informera sina grannar om att man anlitat entreprenörer {framförallt om man själv inte är på

plats) och dels tala om i Facebook-gruppen om att man anlitar entreprenörer så alla vet det.

iläckrosorna iträsket - Styrelsen hade bjudit in Joakim Gillerblad från Sala vassklippning för att dels
informera vad man kan göra rned näckrosorna i träsket och dels finnas på plats för frågor. I höstas på

städdagen gick en lista runt där man kunde skriva under orn man tyckte att styrelsen borde göra mer
för att få bort näckrosorna. Styrelsen höll med och har i sin tur anlitat Sala vassklippning under förra
året för att klippa näckrosorna.
Näckrosrosor förökar sig med frön och det är nästan omöjligt att få bort dem helt. Förra året klipptes
de 2 gånger {juni och september}, istället för en gång om året som tidigare år. Näckrosorna ska

klippas när de sorn är som vackrast, när de blornmar, för det är då de släpper fröna. Sala vasklippning
görjust nu ett test om det skulle bli bättre att klippa näckrosorna tidigare på året, de återkommer
med det resultatet.

De finns olika metoder att förhindra näckrosor. Vi har valt att klippa dem. Men man kan gräva upp
dem, dra upp dem med rötterna. Det kan funka i några år men sen kommer de tillbaka eftersom
fröna ligger kvar i bottensegmentet. Man kan också muddra botten och det kan också funka i några
år, men eftersom all dy dras upp blir sjön obrukbar, och det är ett miljonprojekt. Man kan också lägga

en duk på botten ivissa fall och det kan kanske göras runt badplatsen, men då tyckte Sala

vassklippning att det blir enklare och billigare om vi själva tog på oss cyklop och drog upp
näckrosorna själva runt badplatsen. Klippningen tar ca 12 timmar och resterna tas upp, eller iaf så

Bott det går, cirka 95%ias om hand.

För några år sedan så planterades det in Karpfiskar i sjön, som gillar att äta näckrosrosor, men det har
inte funkar i detta fall. Dessutom producerar de själva rättså mycket dynga... Det finns e n obalans i



sjön eftersorn det finns bara näckrosor och ingen annan växtl§hat"
Hur mycket näckrosor det är i sjön år olika från till år. Förra året var stt bra år för all växtlighet,

Stiiddag - Det pånrindes om stiiddagen på söndagen.

f,ishögcn i hamnen - Holmen har köpt vår rishög, men de hade glörnt bort den! Beskedet nr.r är att
de hämtar den efter sormmarsn.

Rishögar lärys vägen * Vattenfall var i vintras och klippte längs med ledningarna. Varje
fastighetsågare ansvarar sjålva för'det som ligger på sin tcrmt, liigg det i rishögen i harnnen, elda upp

det ahernatM kör det till återvinningsstationen. Det som ligger I gsmensamma diken långs vägen tar
s§relsen hand orn.

Ånavgifter- det påmindes om ätt årsavgifterna ska yara betalda s€nast 31 maj.

§20 Avslutning
Ordföranden ftlr ståmman, Kenneth Kronberg, tackade de nårvaranda för intrasset octr avrlutade
mötet.

För anteckningarna

Justeras Kenneth Kronherg
ordförande för stämman

Justeras Björn Brorsson

({
\l-1

Annhild Larsson Olsson


