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Protokoll fört vid Margretelunds villaägareförenings sjuttionde årsmöte.

Dag Onsdagen den 28 april 1999
Tid k119.00-20.00
Plats Tråsättraskolans matsal, Sjöfågelvägen I i Margretelund Åkersberga.

Kallelse mm: Till kallelsen var bifogad förslag till dagordning, årsmöteshandlingar
för verksamhetsåret 1998-1999, revisorernas berättelse, budgetförslag för 19992000, information om skog och vegetation på allmänningar, information om
villaägareföreningens diskussion med vägföreningen om deras omfattning, karta
med områdesansvariga 1998-1999 och förslag till stadgeändringar.

Närvarande: 43 personer var närvarande, representerande 36 fastigheter. (Berga 8,
Margretelund 20 och Söra 8). Delar av styrelsen, revisionen och valberedningen
fanns bland de närvarande.

ÅRSMÖTE:
§ 1 Föreningens ordförande Lars G Göransson, Margretelund 16:42,
förklarade årsmötet öppnat och hälsade de närvarande välkomna.
Den utsända dagordningen godkändes av årsmötet.

§ 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 Lennart Sundquist,
Söra 1:93, och Michael Kronkvist, Söra 1: 26.

§ 4 Kallelsen var utsänd den 11 april, 17 dagar före årsmötet. Ärsmötet
godkände att kallelse till årsmötet skett i behörig ordning.

§ 5 Ordförande gick igenom styrelsens berättelse. På Leif Arkehags
fråga svarade föreningsordförande att Graninge Näts högspäningskabel
angörs på föreningens område vid granhäcken intill
Fiskartorpsbryggan.
Kassören Göran Holmberg, Söra 1:86, kommenterade sin berättelse
samt resultat- och balansräkning med att 30 000 kr fonderas för
bryggupprustning. På Lennart Sundquists fråga svarade kassören att
fonderingen inte enbart avser bryggor.

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

§ 7 Årsmötet godkände styrelsens berättelse inklusive resultat- och
balansräkningen för 1998-1999.

§ 8 På revisorernas förs1ag beslöt årsmötet lämna styrelsen
ansvarsfrihet.
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§ 9 Kassören föredrog styrelsens förslag till inkomst- och utgiftsstat för 1999-2000,
med
nedanstående kommentarer.
- Ingen ändring av medlems- och båtavgifterna,
- 70 000 kr avsätts för anskaffning av en bojflotte,
- posten för badplatser utökas till 28 000 kr med anledning av att Fisktorpsbadets
skötsel återgår till föreningen.
Lars Ljung frågade om några medel var avsatta för "Gamla dansbanan".
Björn Cedermark, Margretelund 16:12, informerade att föreningen blivit erbjuden
att överta den gamla dansbanan vid Rödbosund. Gåvan innebär att banan skall
flyttas och sättas upp på annan plats, samt rustas upp och skötas framöver.
Kassören svarade att inga pengar var avsatta i budgeten, utan lån eller kapitalet
måste nyttjas. (se vidare § 18 övriga frågor). Årsmötet godkände styrelsens förslag
till inkomst- och utgiftsstat.

§ 10 Årsmötet beslöt, på valberedningens förslag,
- att omvälja Gunnar Hallberg och nyvälja Marianne Lundkvist Berga 6:516, som
ordinarie styrelseledamöter på två år,
- att omvälja Susanne Annerdahl Berga 6:29, och Bertil Nilsson, Margretelund
16:96, samt nyvälja Peter Aronsson Berga 1:13, som styrelsesuppleant på ett år,

§ 11 Årsmötet beslöt, på valberedningens förslag,
- att för första gången välja Göran Holmberg som ordförande till nästa
årsmöte,

§ 12 Årsmötet beslöt, på valberedningens förslag,

- att omvälja Lars Ljung
och Anders Stjernberg, Margretelund 16:76, som revisor på ett år,
- att omvälja Tommy Johansson, Margretelund 16:54,
och Barbro Olausson, Margretelund 16:90; som revisorssuppleant på
ett år.

§ 13 Årsmötet beslöt vidare,
- att välja fyra ledamöter som valberedning till nästa årsmöte och
eventuella fyllnadsval.
- att omvälja Bo Hallberg, Berga 6:27, Arne Hillberg, Margretelund
16:15, Anders Djerf, Margretelund 16:49, och Leif Engman; Berga
8:19.

§ 14 Årsmötet beslöt att för andra gången anta ändring av texten i
stadgarnas §§ l0 och 12.

§ 15 Bertil Nilsson redovisade kortfattat om skogsvårdsutredningen
som han gjort och vad som var utfört till dags dato. Bo Hallberg,
framförde att det var bra för människor och djur att gallring sker men
spar gärna häggen på Sätra äng för näktergalen. Målet med
skogsvården får inte vara att tjäna pengar.
Ann-Charlotte Johansson, Margretelund 16:54, framförde kritik att
närboende ej blivit informerad om avverkningen vid Branta backen. På
den platsen hade styrelsen bidragit till att anlägga en lekplats med
sandlåda. Bertil Nilsson svarade att utredningen enligt styrelsens beslut
varit anslagen på föreningens anslagstavlor samt att fem familjer vid
området blivit informerade. Enligt Ann-Charlotte Johansson har någon
av dessa fem uppfattat att mer information skulle ges. Sten Jerdenius,
Berga 6:5, påminde om att vid tidigare årsmöten beslutats att boende
tillsarnmans med områdesansvarig skulle kunna påverka vad som skall
genomföras. Anders Djerf ansåg att styrelsen bör ta till sig kritiken och
i fortsättning dela ut information i brevlådorna till närbonde vid större
förändringar. Björn Cedermark m,fl. tillade att det var bra att
utredningen var utförd och avverkningen kommit igång. Hans Linder

stödde Ann-Charlotte Johansson, de närboende skall i första hand ges
möjlighet att påverka i sitt närområde. Gabriella Cedermark ansåg att
HansLinder har fel, nu när vi fått tillgång till en kompetent resurs i
Bertil Nilsson så
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bör den användas. Björn Cedermark, sa att han, som områdesansvarig, numera
direkt överlåter avverkningsärenden till Bertil Nilsson.
Mötesordföranden avslutade diskussionen med att de närboendes synpunkter måste
komma i första hand.

§ 16 Föreningsordföranden redovisade kortfattat för de diskussioner som förts med
Margretelunds vågförening om deras kommande förrättning för nytt
anläggningsbeslut på grund av ny lagstiftning. Någon nämnde att kalkyl i det
utsända materialet ej kunde gälla de boende längs Trälhavsvägen. Monika
Lagerqvist, Margretelund 16:119, som arbetar som lantmätare informerade att
avgiften kan variera beroende på om grönområden, lek- och badplatser skall ingå i
anläggningsbeslutet.
Föreningsordföranden avslutade med att mer information kommer att ges på
vägföreningens årsmöte i september.

§ 17 Årsmötet beslöt att information om utvärdering av dagvattenreningsprojektet
av Gunno Renman, KTH, förlades efter och utanför mötet.

§ 18 - Bo Hallberg frågade vad det var för jordhögar som tippats av intill
båtbryggan vid Sätra äng. Om de skulle vara där föreslog han att de spreds ut.
Styrelsen svarade att de ej hade någon vetskap om jordhögarna men att styrelsen
skall se till att de sprids ut.
- Rudolf Sterte, Margretelund 16:23, och Lennart Sundquist föreslog att dansbanan
skall bevaras.

Anders Djerf föreslog att inget beslut skulle tas på mötet utan föreslog att styrelsen
f'år uppdrag att utreda vidare. Hans Linder påpekade att förutom pengar så
erfordras frivilliga för att anta erbjudandet att överta dansbanan.
Ordförande frågade årsmötet hur många som var villiga att arbeta med uppgiften.
Fyra personer räckte upp sina händer. Årsmötet tog inget beslut i frågan.

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

§ 20 Föreningsordförande Lars G Göransson tackade alla närvarande för deras
medverkan vid kvällens möte. Lars erinrade sig att mycket har hänt i föreningen
och området sen han kom hit 1958 och avslutade med att överlämna mötesklubban
till den nye ordföranden. Den nyvalde ordförande Göran Holmberg avtackade Lars
för hans 25 år som föreningsordförande samt överlämnade blommor som tack.
Omgående utsågs Lars att som adjungerad ledamot till styrelsen verka som
ordförande fram till halvårsskiftet.

§ 21 Lars G Göransson förklarade mötet avslutat.

Vid protokollet Mötesordförande
Hans Linder Gunnar Halllberg
Söra 1.23 Berga 6:17 Justerare Justerare
Lennart Sundquist Michael Kronkvist
Söral:93 Söral:26

Till originalprotokollet bifogas
Kallelsen
Årsmöteshandlingar.

