Protokoll fört vid Margretelunds villaägareförenings sjuttioandra årsmöte.

Dag

Onsdagen den 25 april 2001

Tid

kl. 19.00 – 20.35

Plats

Tråsättraskolans matsal, Sjöfågelvägen 1 i Margretelund, Åkersberga

Kallelse mm: Till kallelsen var bifogad förslag till dagordning, årsmöteshandlingar för verksamhetsåret
2000, revisorernas berättelse, verksamhetsplan och budgetförslag för 2001, ett förslag att vid
Margretelunds vägförening förrättning driva frågan att vägföreningen förvaltar
villaägareföreningens grönområden och bad, information om skog och vegetation på
allmänningar, karta med områdesansvariga 2000.
Närvarande:

53 personer var närvarande, representerande 41 fastigheter, delar av styrelsen, revisionen och
valberedningen fanns bland de närvarande.
Som närvaroförteckning bifogas en kopia av Margretelunds vägförenings närvarolista.
Vägföreningen avhöll årsmöte samma dag, direkt efter villaägareföreningen och
närvaroförteckning samutnyttjades.

ÅRSMÖTE:
§1

Föreningens ordförande Göran Holmberg, Söra 1:86, förklarade årsmötet öppnat och
hälsade de närvarande välkomna. Utsända årsmöteshandlingar hade justerats och korrigerade
handlingar fanns att få på årsmötet. Justeringen gällde bl.a. muddring i Margretelundsparken
med karta över förslag till byggnation och muddringsområde vid ån.

§2

Till ordförande för årsmötet valdes Gunnar Hallberg, Berga 6:17,
och till sekreterare valdes Hans Linder, Söra 1:23.

§3

Till justeringsmän tillika rösträknare valdes Ingalill Hallberg, Berga 6:27,
och Ulla-Britt Aronsson, Margretelund 16:26.
Sekreterarens anmärkning: Justering genomfördes den 7 maj i sekreterarens bostad.

§4

Kallelsen var utsänd, tillsammans med vägföreningens utskick den 7 - 9 april, 16 dagar före
årsmötet. Årsmötet godkände att kallelse till årsmötet skett i behörig ordning.

§5

Mötesordförande gick igenom styrelsens berättelse.
- Monica Lagerqvist, Margretelund 16:119, informerade att midsommarstången ej är stulen
utan finns väl förvarad.
- Ingalill Hallberg frågade varför det inte skrevs något om muddringen i den utsända
årsmöteshandlingarna. Göran Holmberg svarade att det behandlas under § 15.

§6

Villaägareföreningens revisor Lars Ljung, Margretelund 16:6, föredrog revisorernas
berättelse ochföreslog årsmötet att ge styrelsen ansvarsfrihet.

§7

Årsmötet godkände styrelsens berättelse inklusive fastställande av resultat- och
balansräkningen för 2000 utan övriga kommentarer.

§8

På revisorernas förslag beslöt årsmötet lämna styrelsen ansvarsfrihet.

§9

Ordförande Göran Holmberg, informerade om att styrelsens förslag till verksamhetsplan och
inkomst- och utgiftsstat för verksamhetsåret 2001 fanns bland handlingarna. Styrelsen
föreslår att båtavgiften höjs med 100 kr att gälla from år 2002. Styrelsens "skogsansvarig",
Bertil Nilsson, Margretelund 16:96, hänvisade till redogörelsen för allmänningar och

påpekade att ett dike lagts igen vid Branta backen.
Inga kommentarer eller förslag framfördes.
Årsmötet godkände styrelsens förslag till verksamhetsplan och inkomst- och utgiftsstat efter
att ordförande informerat att medlemsavgiften är oförändrad (100 kr).
§ 10

Årsmötet beslöt, på valberedningens förslag,
- att omvälja Gunnar Hallberg och Marianne Lundqvist, Berga 1:516, som ordinarie
styrelseledamöter på två år,
- att i fyllnadsval nyvälja Monica Lagerqvist, som ordinarie styrelseledamot på ett år,
- att omvälja Åke Nimrell, Margretelund 16:88, och att nyvälja Fredrik Ulgemo, Söra 1:22,
och Rolf Lagerqvist, Berga 6:33, som styrelsesuppleanter på ett år.

§ 11

Årsmötet beslöt, på valberedningens förslag,
- att omvälja Göran Holmberg som ordförande till nästa årsmöte.

§ 12

Årsmötet beslöt, på valberedningens förslag,
- att omvälja Lars Ljung som revisor (se sekreterarens kommentar nedan) och att nyvälja
Tommy Johansson, Margretelund 16:54, som revisor på två år,
- att omvälja Barbro Olausson, Margretelund 16:90, och nyvälja Lotta Malmgren, Berga 1:6,
som revisorssuppleant på ett år.
Sekreterarens kommentar: Förutom ovanstående val valde 2000 års årsmöte
- Göran Holmberg och Bertil Nilsson som ordinarie styrelseledamöter tom år 2001,
- Lars Ljung som ordinarie styrelseledamöter tom år 2001.

§ 13

Årsmötet beslöt vidare,
- att välja fyra ledamöter som valberedning till nästa årsmöte.
- att omvälja Bo Hallberg, Berga 6:27, Michael Kronkvist, Söra 1: 26, samt nyvälja Susanne
Annerdahl, Berga 6:29, och Kerstin Stjernberg, Margretelund 16:76.

§ 14

Margretelunds vägförening, (MV), skall genomföra ett nytt anläggningsbeslut för våra
vägar, troligen under hösten 2001.
Monika Lagerqvist, föredrog styrelsens förslag att förvaltning av villaägareföreningens
grönområden och bad skall ingå i vägföreningens anläggningsbeslut. Göran Holmberg
gjorde några förtydliganden.
- Bo Hallberg och Björn Cedermark uttryckte att detta är ett bra förslag.
Årsmötet beslöt att anta förslaget och att styrelsen skulle verka för att det genomfördes.

§ 15

Styrelsen, Göran Holmberg, informerade om "Margretelundsån". En fastighetsägare, norr
om den å som rinner från slottet ut i Sätterfjärden, har ansökt om att få muddra upp ån för att
erhålla fyllningsmassor till fastigheterna norr om ån. Ån ligger på villaägareföreningens
mark och föreningen kommer även i fortsättning äga marken någon meter norr om ån. I ån
skall sju bryggor för båtförtöjning anläggas. Tre bryggor, med plats för två båtar var, på
norra sidan är avsedda för de sex hus som kommer att finns där. På södra sidan kommer en
brygga att ersätta en befintlig brygga och övriga tre bryggor, med plats för två båtar var, att
förvaltas av villaägareföreningen. Föreningen finansierar bara sina tre bryggor. Vid sidan om
muddringsärendet avses en promenadväg anläggas söder om ån. Styrelsen har förhandlat
med fastighetsägaren om planerna. Ärendet ligger i vattendomstolen för avgörande och
föreningen är medsökande.
Vidare: Vatten djupet kommer att föreslås vara 3,6 m. Vassen norr om åmynningen kommer
att tas bort och där anlägger fastighetsägaren en brygga för de som bor längre från ån.
- Ingalill Hallberg frågade varför inte informationen givits i utskicket. Göran Holmberg
beklagade att så inte skett.
- Flera mötesdeltagare deltog i diskussionen. Frågor ställdes, som är besvarade ovan, och

bl.a. frågades om inte ersättning kan erhållas från fastighetsägaren för föreningens
medverkan.
- Björn Cedermark tyckte att förslaget var bra men att föreningen skulle behålla kontrollen.
§ 16

Under övriga frågor:
- Bo Hallberg informerade om viltsituationen inom närområdet. Elva rådjur har
trafikdödats. Vildsvin finns nu också inom kommunen, två har trafikdödats.
Avskjutning av kanadagäss kommer att ske from 11 augusti. Föreningen får ansöka om hjälp
med avskjutningen. Mink finns i vårt område. Minkfällor finns som lånas ut. En fälla kostar
300 kr. C:a 50 minkar är fångade. Bo föreslår att föreningen skaffar några fällor.
- Gabriella Cedermark önskade att föreningen verkar för att kanadagåsstammen beskattas
under hösten 2001.
- Ingalill Hallberg önskade att stenarna på ängen vid "bommen" på Margretelundsvägen
läggs tillbaka. Nu sker förbifart av bilar runt "bommen" på ängen. Anders Djerf skall prata
med Roslagsvatten om återläggning av stenarna.
- Tommy Hellström, Margretelund 16:127, frågade om muddring i NÖ delen av
Sätterfjärden kommer att ske. Han fick svar att muddring där skedde förra året. Eventuellt
görs en ny muddring.
- Paul Pålman, Berga 6:13, frågade om genomförd och eventuell ny avverkning av träden vid
vattenparken. Han har inte hade blivit kallad fast hans fastighet ligger närmast.
Styrelsen, Bertil Nilsson, svarade att avverkningen gjorts enligt överenskommelse och plan.
Sten Jerdenius föreslog att styrelsen kollar denna fråga.

§ 17

Mötesordförande tackade årsmötet å presidiets vägnar för förtroendet att få leda mötet.

§ 18

Föreningsordförande Göran Holmberg avtackade och överlämnade blommor till avgående
suppleanten Susanne Annerdahl.

§ 19

Föreningsordförande Göran Holmberg tackade alla närvarande för deras medverkan vid
kvällens möte och förklarade mötet avslutat kl. 20:35.

Vid protokollet
Hans Linder
Söra 1:23

Mötesordförande
Gunnar Hallberg
Berga 6:17

Justerare
Ingalill Hallberg
Berga 6:27

Justerare
Ulla-Britt Aronsson
Margretelund 16:26

Till originalprotokollet bifogas
Kallelsen
korrigerade årsmöteshandlingar
samt en kopia av Margretelunds vägförenings närvarolista, vilken samutnyttjades
som närvarolista.

