
PROTOKOLL

Art: Föreningsstämma med Utveda Samf?illighetsförening

Tid: Söndagen den 22 apr.il 2018 kl 1000-cirka kl 1200

Närvarande: Cirka 50 medlemmar i Utveda
S am ftillighetsförening

§ 1 Mötets öppnande

O rd fö randen for tltv eda S amfttl I i ghets förening, M artin
Åberg, öppnade mötet och hälsade alla välkomna.

Martin Åberg presenterade sig själv, styrelsen och riktade

också ett tack till övriga som hjälpt till under året med olika
saker.

§ 2 Val av ordförande för föreningsstämman

Föreslogs att välja Kenneth Kronberg som ordforande för
stämman.

Beslöts att välja Kenneth Kronberg som ordfrrande lbr
stämman

§ 3 Fråga om föreningsstämman utlysts på ratt sätt

Enligt stadgarna ska mötet utlysas senast 14 dagar innan

stämman. Information har lagts ut på foreningens hemsida,

Utveda.se, facebook och skickades även som brev den 3

april 2018 till samtliga medlemmar.

Beslöts godkänna forfarandet i samband med

forenings stämmans utly sande.

§ 4 Godkännande av dagordningen

Den i forväg utsända dagordningen godkändes.

Beslöts att godkänna den i forhand utskickade

dagordningen.



§ 5 Val av sekreterare för föreningsstämman

Föreslogs Margareta Svanström som sekreterare för
foreningsstämman.

Stämman beslöt att välja Margareta Svanström att fora
protokoll vid dagens stämma.

§ 6 Val av två justeringsmän tillika rösträknare

Till justeringsmän tillika rösträknare foreslogs Ulf Olsson

och Eva-Karin Flodin.

Stämman beslöt i enlighet med ovanstående.

§ 7 Styrelsens verksamhetsberättelse för 2017

Ordforanden i foreningeo, Martin Åberg, foredrog

verksamhetsberättelsen for 20 1 7. Verksamhetsberättelsen är

också publicerad på foreningens hemsida.

Sammanfattningsvis noteras att mycket under

verksamhetsåret 2017 har handlat om vattenfrågan. Mycket
har även åtgärdats när det gäller skog och mark.

I övrigt hänvisas till handlingar som publicerats på

hemsidan.

Skogsstyrelsen har kommit med en skrivelse om awerkning
av ytterligare 16 områden. Marie ElgÖrus Rosendahl

redovisade detta och informerade om att hon ställer sig till
forfogande for dem som har frågor. Detta sker efter mötet.

Stämman beslöt att godkänna Skogsstyrelens förslag och att

bifoga förslaget som bilaga till årets

foreningsstämmoprotokoll (bila ga 1). Skrivelsen kommer

även att läggas ut på foreningens hemsida.

Föreningsstämman beslöt därmed att lägga

verksamhetsberättelsen till handlingarna.



§ 8 Resultat- och balansräkning for 2017

Resultat- och balansräkning for 2017 foredrogs. Stämman
hade inget att erinra.

Beslöts attlägga resultat- och balansräkning for 2017 tlll
handlingarna.

§ 9 Revisorernas berättelse för 2017

Ulf Olsson redogjorde for arbetet med revisionen for 2017.
Konstaterades att foreningsstämman inte hade något att

erinra.

B eslö ts att godk anna revi s orernas b erätte I se.

§ 10 Frågan om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter,

Beslöts enhälligt att ge styrelsens ledamöter ansvarsfrihet
for verksamhetetsåret 2017 .

§ 11 Underhållsplaner från styrelsen

1. Vatten; Arbetet med vattnet fortsätter även nästa

verksamhetsår. Avtal har skrivits med Björn
Brorsson som ansvarig inom området for vattnet.

2. Arbete med skogsawerkning med mera fortsätter
under 2018. Se i övrigt under paragtaf 7.

3. Väg och avlopp.

Diken ska ses över och vägarna ska åtgärdas där det

behövs.

4. Hemsidan och facebook

Arbete med facebook och hemsidahar fungerat
mycket bra under senaste åren och vi kommet att
fortsätta i samma riktning även nästa verksamhetsår.

5. Grannsamverkan



Har fungerat bra und er 2017 och ambitionen är att vi
ska fortsätta på samma sätt under 2018. En del
incidenter har inträffat under 20ll i form av

båtmotorstölder och skadegörelse.

6. Kontaktregister

Marlin Åberg informerade om kontaktregistret och
pätalade återigen att det åligger alla fastighetsägare
att se till att de uppgifter som finns i kontaktregister
stämmer. Martin Åberg informerade om vikten av att

anmäla flytt och nya dgare.

§ 12 Inkomna motioner från medlemmar

Motion angående stf ordförande

Margareta Svanström har skrivit en motion om tillsättande
av vice ordforande inom styrelsen. Anledningen till
motionen är att det finns en stor sårbarhet utan en vice

ordforande.

Föreningsstämman beslöt i enlighet med motionärens
forslag, dvs att styrelsen får i uppdrag att utreda om det

finns anledning till ev. stadgeändringar i samband med

detta.

§ 13 Motion angående ändring i föreningens stadgar
(gätler § 14 i stadgarna)

Motionen handlar om forfarandet vid utskick till
medlemmar. Efter diskussion beslöts att godkänna motionen

men att skrivningen Skriftlig meddelande eller e-post ska

ändras till teknikneutralt utskick till medlemmarna.

Beslöts i enlighet med ovanstående.

§ 14 Ersättning till revisorer.

IJlf Olsson redogiorde for motionen.
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Beslöts i enlighet med motionen. Det innebär att revisorerna
ska arvoderas med 2 000 kronor/person och år.

§ 15 Styrelsens förslag till utgifts och inkomststat samt
debiteringslängd, bud get 2018 samt avgifter

Marlin Åberg redogiorde tillsammans med kassören for
denna punkt. I samband med detta redogiorde Tomas

Rosenqvist för momsfrågan; foreningen är s§ldig att
redovisa moms vilket inte gjorls tidigare. Tomas Rosenqvist
går igenom räkenskaper for de senaste femåren och ser vad

detta innebär. Föreningen kommer därefter att
momsregistreras hos skatteverket samt att efterdeklarera de

senaste 5 årens inkomster samt utgifter för skog och mark.
Information kommer att läggas ut på hemsidan om dettandr
detta är klart.

§ 16 Vat av ordförande på 1 år,

Förslag: Martin Åberg foreslogs som ordforande för en tid
av ett år.

En enig foreningsstämma beslöt att välja Marlin Åberg till
ordforande for en tid av ett år.

§ 17 Val av styrelseledamöter och styrelsesuppleanter
pä2 är

Ledamöter i tur att avgä ar:

Tomas Rosenqvist

Moa Buchborn

Margareta Svanström

Stämman bestöt att välja dessa till ledamöter till styrelsen

for en tid av två år.

Kvarstår under ytterligare ett år gör:



Bert Odijk

Marie E,lgörus Rosendahl

Eilert Åleles

Till styrelsesuppleanter for en tid av två år valdes

Monica Hallin Gustafsson (nyval)

Eleonor Kjellberg (nyval)

Christer Söderberg, vald som suppleant på förra
årsmötet sitter kvar ett år till.

Stämman beslöt i enlighet med ovanstående.

§ 18 Val av revisorer och revisorssuppleant för I är

IJlf Olsson sitter kvar ett år till och Anders Larsson
foreslogs till revisor for två år.

Beslöts att välja Anders Larsson till revisor for två år.

Stämman foreslog Kenneth Kronberg och Magnus

Wallström till revisorssuppleanter for en tid av ett är.

Stämman beslöt att välja Kenneth Kronberg och Magnus

Wallström till revisorssuppleanter för en tid av ett är.

§ 19 Vat av valberedning på 1 år

Stämman foreslog Lena Fallmark och Sturle Hauge

Simonsen till valberedning for ett år.

Stämman beslöt att välj aLena Fallmark och Sturle Hauge

Simonsen till valberedning for ett år.

§ 20 Ovriga frågor

Mar-tin Åberg informerade om att han alltid är tillgänglig
och att det alltid går bra att kontakta antingen honom eller

någon annan i styrelsen om man har något man funderar på.



Fråga ställdes om kommunalt vatten och där finns inga

planer för anslutning i dagsläget.

Frågan om IP Only togs upp där många inte är särskilt
nöjda. Martin Åberg kommer att kontakta andra

samftilligheter på ön for att kunna sätta lite press på

åtgarder. Martin Åberg var tydlig att styrelsen agerar for

samftilligheten och inte for de enskilda vilka skrivit avtal.

§ 21 Meddelande av plats där stämmoprotokoll hålls

tillgängligt,

Margareta Svanström informerade att ambitionen dt attha
protokollet klart så att det kan anslås på anslagstavlan inom

två veckor. Protokollet ska även publiceras på hemsidan.

§ 22 Avslutning

Ordforanden for stämman, Kenneth KronbefB, avslutade

dagens möte och tackade alla for visat intresse.

Ulf Olsson

Justerare

##4un&,.{tsffiet-
Sekreterare for mötet

Eva-Karin Flodin

Justerare

Kenneth Kron rg

Ordforande for mötet
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Stockhotm-Gotland§ distrikt

Kiell Andersson
iäsirngatan 1, ?61 46 Norrtälie

kiell.anäersson@§kogsstyrelsen se

Tfn 01 76-766 74

GRoNoMRÅDESPLANfördelavNorrtäljeUtvedal:7med
;itiig;;t"tiå zo t a'2028 fö r ang ivna avdel n i n gsn umm er'

Avd6.Beskrivning:Flerskiktadlövskogsomiiraspdomineradmedinslagav
;;;;. Må,rs" ", 

å tiJ;; asparna har bohålpå rötskadade stammar'

Målbild: Flerskiktad lövskog med stor andel äldre träd' oftast asp'

Åtqärd:Röjningilövbeständettillca3m:sforband.Gynnaolikaträdslag'
Urig gran röjs bort till ca 50 %'

AvdTochS.Beskrivning:Talldomineradsomiiri50.årsåldernochär

"*".tfi"gtL*. 
r"ttig *ät m'"itommff i mindre svackor'

Målbild : Talldominerad blandskog med bibehållen trädslagsfördelning dtir

även gtan och lövträd gynnats'

Åtgärd:Utglesningmedbibehållen.trädsiagsfordelning.Ingenawerkning
eller körning i fuktiga parrier. Undvik o* näjrie, köming på välfrekventerad

stig.

Avdl0.Beskrivning:Talldominerad,blandskogmedinslagavgranoch
spridda lövträd. Buskskiktet är borttö1t'

Måtbild: Ta[dominerad skog med inslag av granar och lövffäd' Öraa

olikåldrighet ar tinsk llrt. Beiara törekoåmande buskar och plantor'

Åtgiird: Utglesning av traLA[yaldet och vid behov ökat ljusinsläpp mot

tomter. Gynna 
"fif.äfO'igf"t' 

Undvik' om möjligt' körning i fuktiga svackor

och på stigar.

Avdl6.Beskrivning:Våixandetallskogmedbehovav,utglesning.Inordost
finns en aldre granJJminerad del. I västä iir det en fuktig grandominerad

skog.

Målbild:Grandomineradäldregranskogäriiimnadtillstörstadelenmen
skuggande t aO raitu it"ter har i"uetkuå' Om möjligt har fuktig granskog i

väster låimnats rrr* t t rrt uoor och åtgärder då det iiritor risk fi)r vind{?illen'

ÅtgArd:Ljushuggningmotskuggade.tomter'IÖvrigtutglesning'främstinom
talldominerade deiar. öy*o om mojligt olikåldrighet'

Marie E1gerus'

Rosendahl

Utveda samfiil Ii ghetsförening

FöreningsPost
760 2l vätö

1(4)
Diarienr

ua67724lPt790
Er referens

Postadre§s
Huvudkontoret
Skogsstyrelsen
551 83 JÖnköPing

Besöksadre§s
Vallgatan I
Jönköping

Telefon
036-35 33 00

Fax

036-16 61 70

Organisationsilr
2021 00-561 2

Momsreg.nr
sE2021 00581201

skogsstyrelsen@skogsstyrelse n'se

www. skogsstyrelsen' 3e
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Avd 17. Beskrivning: I norr' mellan hällmark och väg' finns höga

naturvärden. De är kåpplade till senvuxna träd i bergskanten, gamla iövträd,

ffi;i hasr.t och doä ve<i. I övrigt är det en barrblandskog.

Målbikl: I norra delen mellan hällmark och väg har de flesta unga granar röjts

eller awerkats bort. Åtdre barrträd mot hälrmark har sparats. Gamla lövträd"

äldre hassel och clöcl ved har sparats. I övrigt har barr clominerade delar

glesats ut och ljushuggning skett mot tomter' vid behov'

Åtgärd: Röj bort ung gran i notra delen till iör'ån för olikåldrig lövskog ocli

aidie hassel. "Furligu:'iräd som riskerar falla ut på vägen avverkas'

Död/döendevedsparasniiraberget,Vidbehov,börljushuggrringgörasmot
tomter.Utglesningochbehållbelintligträdslagsblandning.Skapanågon
högstubbe.

Avdls.Beskrivning:områdesomgränsarmothälimarkochsliintmot
hällmark. Skogen tiräan domi,erad äecl inslag av gamla lövträd' olia asp'

Här tinns välfrekventerad stig i sjökanten. Ilär finns skogslind mellan berg

och väg i norr.

MåIbild:Hällmarkochkantzon/släntmothällmarkäristortsättorörd.
Enstaka karaktfirstraJoch gamla lövträd är iiamröjda och friställda' Stigen är

fri från körskador och avverkningsaviall'

Åtgard: Ingen eller nästan ingen åtgärcl utförs nära hällmark eller slänt mot

hällmark. Fläckvis hård röjning av ung gran niira "sjöstigen" och nära gamla

träd, ofta asp och,-iL-it"ä.fiia i 
"o,, 

(äest sly) bör framhuggas' I övrigt bör

området, i storl sätt' lämnas oröfi'

Avd20.21och22'Beskrivning:lnor.r(20)blanclskogoclriövrigttall
dominerad skog med lövinslag, mest asp och björk'

Målbild: Vid behov. ökat Ijusinsläpp mot tomter' Bibehål1en

lraOstagsUtandning. Ökud åldettspridning iir önskvärd'

Åtgärd:vidbehov,ökatljusinsiäppmortomrer.Utglesningochgynnaökad
AOärssp.iAning samt ökad trädslagsblandning'

Avd32'Beskrivning:Mestigenvuxenfdåkerbeståendeaväldreoskött
lövskog och tät,rrrg tt*' Områclet gränsar mot hällmark'

Målbild: t-ltglesat lövbestand med spridd granundervlixt ol möjligt spams

lövrikabrynmellanåkerochskog'Ingenawerkrringharutförtsikantzonmot
hällmark'

Åtgiircl: lrrgen avverkning i kantzon mot hällmark' RÖj och giesa ut ung gran'

Glesa ur lövbesråinJ.;;";stär över. spara. om rnöjligt. lövrika brynmiljöer'

Lämna död ved och skapa spridda högstubbar'
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Avd33'Beskrivning:Talldomineradskogmedinslagavlövträd.oftaasp
eller sälg, samt granar.

Måtbild: utglesad tall dominerad skog med fii- eller gruppställda lör'träd,

ofta asp. Träd som raxe. in på åkermuik ar vanligtvis borttagna. spridda

fr^oät*iU"r, oftast t^U * dpuO"' Döcl ved är lämnat på vaida ställen'

Åtgärd: Tall dominerade delar utglesas. Åldre lOvträd fristä1is e1ler 1ämnas i

grupper. Yngre gru,r-gi.,u' ur' trici som växer in på brukad åkermark tas i

regel bort.

Avd34.Beskrivning:Granciominerad'rötskadad'barrskog'tläckvismed
spridda vindfiillen. titglesning här kommer att skapa måtrga nya vindfiillen

och området bör därfbr iämnas orör1i förs1a hand'

Målbild:Bibehållenäldrebarrskogmedspriddavindf?illenivarierad
nedbrytningsgrad, iUf"'a med lovtiadsinsläg' Bryn mellanåker och skog

behålls/skapas. Or<irJtantzon mot hällmarisimpediment. Spridda högstubbar

har sparats På vaida ställen'

Åtgärd: Fäll ,,farliga,, lutande träd. Liimna den gamla rötskadade granskogen

i söder orörd. Varsam utglesning inom tall/lövtrådsrikare delar' Ilehå1l/skapa

lövrika brynmiljöer *otät"r. sfapa högsrubbar på valda ställen' Lämna död

ved.

Avd 35. Beskrivning: Ga*rmart rrygge med dålig foryngring av banträd'

Fläckvis rikli gt iövurPPslag'

Målbild:GenomrÖjdlövskog,medolikaträclslagävenonraspenolla
dominerar, inom präuktivaÅ delar. lnom stenigare delar på mager mark kan

ev viss markberedning (grasbekämpning) gynna tallforyngring'

Åtgärd: Utglesning i tätare iövbestårrcl genom röjning. Cvnla björkar i fbrsta

hand och andra tr#ril;-;Jru nana. AiU.ltirf oftast har ett lägre betestryck

iin asp. Var rädd om alia tallplantoruo* t'finns inom magrare delar'

Avd36.Beskrivning:lnägobackesomtroligtvisbetatsundermycketlång
tid. Hår finns, fiämst'i 'a'[u 

delen' många åtte11träd som t ex risiga tallar'

lnom övriga delar runt hällrnarken tjnne en blandskog'

Målbild: I väster en vacker hagmark/betesbacke med spridda buskpartier och

säregnahagmarksträd.Hällmarkenmedkantzonharlämnatsorörd.Övriga
delar har glesats ,rf o"r, olika trädslag gynnats på lämpliga ställen' På valda

ställen har brynmilj öer sparats/skapals'

Åtgärd: I väster fiistäii säregna träd och hagmarkstrtld GTrrna buskskikt av

olika sorter. fcunt år, mot häilmark lämnas ihuvudsak orörd. I övrigt

utglesning,o*gy***angoträdslag,friställdaträdoch.,orördaträdgrupper.
Avverka trärl som,a*, u. i*åk",*urk, Gynna/skapa lövrika bryn mot åker,
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