
Enviksbladet 2007
Enviksbladet innehåller information som berör oss alla och sänds till alla medlemmar inför sommaren. 

Har du frågor? Tveka inte att kontakta någon ansvarig. De olika ansvarsområdena finns på sid. 2, 3 och 5.

OBS! Familje- och städdag för området lördagen den 8 september 2007 kl 10.00. 
Kallelse kommer att sättas upp på särskild skylt vid varje infart till området.

Reservera redan nu denna dag !!!
Du som av någon anledning inte kan deltaga,

men ändå vill göra en arbetsinsats, kontakta ditt kvartersombud !

Informationsblad maj 2007

Envikens Samfällighetsförening
Föreningslådan

760 10 Bergshamra

Föreningens hemsida: www.enviken.net

Glimtar från årsstämman 2007
Foton: Lillemor Nordlund



Telefonnummer
för information eller felanmälan

Föreningens  hemsida www.enviken.net
Föreningens postadress Envikens samfällighetsförening • Föreningslådan • 760 10 Bergshamra

Ordförande Thomas Johansson Tel: 0176-26 06 09, rmt@telia.com

Medlemsregister, medlemsavgifter Lillemor Nordlund 0176-26 08 27, 070- 209 39 33
skarpluvan@msn.com

Information, Enviksbladet Roy Lindström 0176-26 08 06.
roy.lindstrom@litoteknik.se

Centrumanläggningen, strandbad, Tomas Arenhammar 073-919 61 08
brygga, lekplats, skogs/grönområden tomas.arenhammar@telia.com

Christer Welander 0709-35 62 58

Uthyrning av lokalen Anna-Lena Arenhammar 073-919 61 06

Vattensystemet Johan Bergström 0176-26 07 69, 070-492 64 76
lillen@ubbez.com

Ronny Andersson 0176-26 03 90, 070-293 22 51

Infiltrationsbäddar Christer Welander 0709-35 62 58
c.welander@telia.com

Tomas Arenhammar 073-919 61 08

Vägar och stigar Monika Ravander 0761-22 63 17
monika.ravander@enviken.net

Tomas Arenhammar 073-919 61 08

Grannsamverkan Birgitta Lidgren 0176-26 03 42, 0708-69 49 84
birgittalidgren@telia.com

Thomas Johansson 070-346 81 89

Valberedning, sammankallande Ingalill Blessered 0176-26 07 45
Skymningsstigen 10

Gun Östlund 08-89 61 24
Sunnanvindsvägen 5

Jimmy Skytt 0176-26 10 58
Getingvägen 4

Medlemsrevisor Folke Lundberg 08-85 31 65

Ansvarig hemsidan Monika Ravander monika.ravander@enviken.net
0761-22 63 17

Tennisbanan Nils Jansson  0176-26 10 89, 08-89 72 03
nils.jansson@enviken.net

Boulebanan Olof Malm 0176-26 03 72, 070- 205 26 51

Envikens Båtklubb, fristående klubb Lillemor Nordlund båtplatser: 0176-26 08 27, 070- 209 39 33

Om det inte är akut, ring ej för tidigt på morgonen eller för sent på kvällen.

2



Styrelsen för 2007
Thomas Johansson, Änglamarkstigen 9 Ordförande, ansvarig för administration och information,
tfn 070-346 81 89 medhjälpare grannsamverkan
rmt@telia.com

Roy Lindström, Skymningsstigen 2 Sekreterare, vice ordförande, administration och
tfn 0176-26 08 06 information, Enviksbladet
roy.lindstrom@litoteknik.se

Lillemor Nordlund, Ridvägen 14 Kassör, medlemsregistret
tfn 0176-26 08 27
skarpluvan@msn.com

Tomas Arenhammar, Myrvägen 4 Ledamot, ansvarig för ga:1 centrumanläggning,
tfn 073-919 61 08 strandbad, brygga och lekplats, skogs- och ängsmarker
tomas.arenhammar@telia.com medhjälpare ga:3 och ga:4

Johan Bergström, Västanvindsv. 29 Ledamot, ansvarig för ga:2 vattenförsörjning
tfn 0176-26 07 69
lillen@ubbez.com

Christer Welander, Västanvindsvägen 15 Ledarmot ansvarig för ga:3 tio infiltrationsbäddar,
tfn 0709- 35 62 58 medhjälpare ga:1
c.welander@telia.com

Monika Ravander, Getingvägen 18 Ledamot, ansvarig för ga:4 vägar och stigar,
tfn 0761-22 63 17 administration, information och ansvarig för hemsidan
monika.ravander@enviken.net

Ronny Andersson, Sunnanvindsv. 7 Suppleant, medhjälpare ga:2
tfn 0176-26 03 90
ngrand@glocalnet.net

Birgitta Lidgren, Västanvindsv. 14 Suppleant, ansvarig för grannsamverkan
tfn 0176-26 03 42
birgittalidgren@telia.com

Administration och information
För föreningens administration och information svarar

Thomas Johansson, Roy Lindström Lillemor Nordlund och Monika Ravander

I vårt  arbete ingår bl a framtagande av Enviksbladet, skötsel av hemsidan, budgetarbetet av
föreningens gemensamma administrativa kostnader och kallelse till föreningsstämman.

Ordförande har ordet:
Det första året som ordförande har förflutit och jag tycker väl att jag med
stöd av en kunnig styrelse sakta börjar lära mig mer om både området och
de administrativa krumbukterna.

När det gäller utvecklingen av avloppsfrågan så ligger ärendet just nu hos
kommunen, som kommer att återkomma med nya anvisningar i närtid. Av
den anledningen kan jag till pressläggningen av Enviksbladet ej redovisa
något nytt sedan årsmötet.
Vi för dock en fortlöpande dialog med kommunens handläggare. Då vi har

något nytt att rapportera så kommer vi att lägga ut detta på hemsidan.

I övrigt så planerar vi för fortsatt underhåll och viss utveckling av området inom alla verksam-
hetsområden. Jag vill passa på att tacka för allt engagemang som ni har visat under året som gått
och samtidigt framföra en förhoppning om stort deltagande på kommande arbetsdag. Med detta vill
jag önska alla en riktigt varm och trevlig sommar där ni kan njuta av tillvaron i vårt fina område.
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Grannsamverkan
Ansvarig är Birgitta Lidgren, med Thomas Johansson som medhjälpare.

Jag har inför sommaren diskuterat med närpolisen om föregående års skade-
görelse och vad vi kan göra. Nolltolerans är det enda effektiva på sikt. All
skadegörelse kan rapporteras till mig så jag kan rapportera månadsvis till när-
polisen och därmed kanske hitta både ett mönster och kunna kartlägga lättare
vilka det är som ”roar ” sig med att förstöra och störa.

Jag kan nås på hemtelefon, mobil och via e-post. Fram till klockan 22.00 var-
dagar går det att ringa, sedan sover jag.

Hoppas att vi alla kan hjälpas åt, så att vi kan trivas i det fina område vi fak-
tiskt lever i.

Ekonomi
Ansvarig är Lillemor Nordlund.

Tänk på att avgifterna ligger som första inteckning i fastigheten.
Kronofogden kan mäta ut fastigheten om dessa avgifter är obetalda, så betala
i tid. Fakturorna är daterade den 23 mars 2007, då debiteringslängden måste
ligga framme vid årsstämman. På fakturan finns uppgift om plusgirot, om Du
har svårt att betala med bankgiro.
Kom ihåg att alltid ange det avi- och medlemsnummer som står
på din faktura.

Har du flyttat eller sålt din fastighet, så är det din skyldighet att meddela
detta till kassören. Detta gäller även adressändring av din hemadress.

Skriftligt: Envikens samfälligethetsförening • Föreningslådan • 760 10 Bergshamra
eller e-mail: skarpluvan@msn.com
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Birgitta lidgren Foto: Lillemor N.

Lillemor Nordlund Foto: Eget

Hemsidan webadress: www.enviken.net

Ansvarig är Monika Ravander

Föreningens hemsida, i sitt nuvarande utseende, startades i maj 2004 och första
året hade vi 1 466 besökare. Under 2006 hade den 6 357 besökare. Vi försöker
hålla hemsidan så aktuell som möjligt om vad som händer i vår förening och
område. Men det innebär också att information från föreningens medlemmar är
väldigt viktig. Kanske har ni sett något som inte verkar som det skall, ex okända
som rör sig i området m m. Du kan även annonsera om du vill köpa eller sälja
något.
Vi för gärna in inlägg under signatur, men vi måste veta vem du är, namn och
telefonnummer är ett måste. Mejla mig gärna på: webmaster@enviken.net

Monika Ravander

Roy Lindström

Sekreteraren har ordet:
Enviksbladet som kommer ut en gång per år, och innehåller de uppgifter vi
tror att medlemmarna vill ha med aktuella telefonnummer m.m.
Spar därför Enviksbladet tills nästa kommer ut.

Kom gärna med synpunkter till min e-mailadress: roy.lindstrom@litoteknik.se
på vad ni eventuellt saknar i Enviksbladet eller vad som kan förbättras.

Hemsidan och anslagstavlorna är andra informationsbärare som snabbt ger
“dagsaktuell” information. Så titta där när ni har möjlighet.
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Grannsamverkans kvartersombud
Från styrelsen:

Ansvarig Birgitta Lidgren    Västanvindsvägen 14         760 10 Bergshamra 
Tel: 0176-26 03 42, 070-869 49 84 E-post: birgittalidgren@telia.com

Medhjälpare Thomas Johansson Änglamarkstigen 9     760 10 Bergshamra
Tel: 070-346 81 89  E-post: rmt@telia.com

Ombuden:

Kvarter 1 Ulla Blanck         Ponnystigen 11         760 10 Bergshamra   
Tel: 0176-26 10 30, 070-567 65 99   E-post: ray.ulla@swipnet.se

Kvarter 2a Anna-Lena Arenhammar    Myrvägen 4         760 10 Bergshamra                             
Tel: 0176-26 12 81

Kvarter 2b Benita Åkerback     Ridvägen 9      760 10 Bergshamra       
Tel: 0176-26 09 63
Mobil: 0707-14 14 41, 0708-85 67 62

Kvarter 3a Kenneth Wiman       Bivägen 1                          760 10 Bergshamra 
Tel: 0176-26 12 62                 E-post: kenneth.wiman@telia.com

Kvarter 3b Stanley Rosengren   Solrundan 4            760 10 Bergshamra
Tel: 0176-26 06 15, 08-85 92 25, 0704-45 90 93     E-post: bi.rosengren@telia.com

Kvarter 4 Kent Nyqvist       Sommarnattsstigen 1    760 10  Bergshamra                                
Tel: 0176-26 03 78   070-412 37 68

Kvarter 5 Ulf Svanlund        Änglamarksstigen 11    760 10 Bergshamra                                 
Tel: 0176-26 08 83                E-post: ulfsvanlund@swipnet.se

Kvarter 7 Birgitta Lidgren    Västanvindsvägen 14 760 10 Bergshamra
Tel: 0176-26 03 42   070-869 49 84 E-post: birgittalidgren@telia.com

Kvarter 9 Håkan Österman      Mastvägen 4            760 10  Bergshamra                                
Tel: 0176-26 15 57, 0703-10 02 17  E-post: bergshamra.mek@telia.com

Kvarter 11 Ulf Carlsson     Ringdansvägen 1       760 10  Bergshamra                               
Tel: 0176-26 14 17, 070-687 80 67

Vilket kvarter Du tillhör framgår av kartan på sista sidan.

Tänk på att ute i naturen är det barnkammare, nu med nyfödda ungar i snåren. Din hund kanske
”bara leker ”, men det vet inte ett rådjurskid. De överger sin daglega med påföljd att mamman inte
hittar dem när det är matdags, och då svälter de ihjäl. Vi vistas ju egentligen i deras vardagsrum
och, det ska vi göra med eftertanke och respekt.

I detta ligger också förstås att plocka upp efter hunden om den har uträttat sina behov på eller
nära gångstigarna.

Min e-mailadress är: birgittalidgren@telia.com

Trevlig sommar allihop !



Ga:1
Centrumanläggning, strandbad, bryggan och lekplatsen

Ansvarig är Tomas Arenhammar, med Christer Welander som medhjälpare.

Centrumanläggningen inrymmer förutom 2 pooler
och tennisbana, en samlingslokal med kök, inkl.
mikrovågsugn, diskmaskin, kyl och frys. Det finns glas
och porslin för 50 personer. Lokalen uthyres till med-
lemmar i Esf för personligt bruk. Lokalen är ej avsedd
för utomstående möten och sammankomster.
Kostnaden är nu 300 kr för medlemmar tillhörande ga:1
och 500 kr för övriga medlemmar.

För klubb- och föreningssammankomster, öppna för alla medlemmar är kostnaden 10 kr pr/delta-
gare och tillfälle, max 300 kr pr/tillfälle. Depositionsavgiften är 1000 kr.
Du har tillgång till lokalen fr. kl 12.00 och den skall vara städad och utrymd nästa dag kl 12.00.
Tyvärr kan vi ej tillåta övernattning.

Arbete har inletts, och kommer att fortgå, för att få bort mögellukten i lokalen, men viss lukt kan
förekomma. Lokalen uthyres från juni 2007 .

Bokning sker hos Anna-Lena Arenhammar! Telefon 073-919 61 06
Poolen kommer att vara öppen från lördagen den 2 juni fram till och med fredag den 31 augusti,
mellan kl 08.00 och 21.00. OBS! Grindar och toaletter låses kl 21.00. Securitas är vidtalad och
kommer att åka upp till anläggningen för bevakning. Poolen drivs med sjövatten och håller en tem-
peratur på 20-22 grader. Badvakt finns ej, så du badar på egen risk.

Anläggningen är privat och öppen för fastighetsägare med gäster inom vårt område. Poolanlägg-
ningen kommer att skötas av Tomas Arenhammar med familj.

Poolencup planeras att genomföras den 4 augusti.

Tennisbanan drivs av områdets tennisklubb. Klubben är öppen för fastighetsägare inom området.
För information eller medlemskap kontakta klubbens ordförande Nils Jansson tfn 0176-26 10 89
eller 08-89 72 03.

Strandbadet är öppet från den 2 juni. Vassklippning har skett för att bredda badet. Mera sand har
lagts på.

Bryggan nedanför centrumanläggningen är till för aktiviteter som vattenskidåkning och fiske.

Lekplatsen vid Solrundan är en trevlig träffpunkt.

Boulebanan drivs av Envikens Boulesällskap EBS.
Lördagen den 16:e juni drar vi igång med ett startmöte kl 14.00. 

Envikens Båtklubb, klubbens ordförande är Bill Hökander, tfn 0176-26 05 73, 070-774 77 95.
Information om klubben får du genom att besöka samfällighetens hemsida, föreningar.
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Tomas Arenhammar Foto: Eget Anna-Lena Arenhammar



Ga:2 
Vattenförsörjningen 

Ansvarig är Johan Bergsström, med Ronny Andersson som medhjälpare.
Båda är bofasta i området.

Vattenförbrukningen får ej överstiga 300 liter/dygn. Du får inte låna
av annan fastighets vattenkvot. Det är ej tillåtet att tvätta bilen med
slang, eller att vattna med slang/vattenspridare.

Alla fastighetsägare med avtappningsventil på tomten måste tänka på att:
Ventilen skall vara helt stängd eller helt öppen, annars läcker det från den.
Ventilen skall även kontrolleras regelbundet, för den kan läcka p.g.a.
rostangrepp eller ålderströtthet.

Föreningens ansvar för kranar i sommarvattenområdet gäller endast tappkra-
nen längst uppe på röret. Ej kranar in mot fastigheten.
Dom som har egna kranar in till fastigheten skall ha dom AVSTÄNGDA
under vintehalvåret då sommarvattnet ej är på.
Men glöm ej tappa ur ledningarna i huset under vintern pga frysrisken.
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Johan Bergström Foto: Lillemor

Skogs- och ängsmarker

Det finns ingen allmän plats på området för tippning av ris och sly!
Du ansvarar själv för riset från din egen tomt!

Ett tips till er fastighetsägare som har kvarliggande ris på tomten och ej vill elda: Görla återvin-
ningsstation i Norrtälje har en flismaskin och tar emot riset utan kostnad. För vår trevnads skull
håll rent och snyggt på våra gemensamma områden.
Ängsmarkerna är utarrenderade, och arrendatorn ansvarar för skötseln

Hundägare.
För allas trevnad så råder koppeltvång i hela området. Det finns allergiska och hundrädda männi-
skor. Dessutom tycker inte skogens innevånare om att bli jagade av lösa hundar. Hundbajset plock-
ar vi givetvis upp på gångstigar och vägar. Bajspåsarna slänger vi i soptunnor och inte i naturen.

Kattägare.
Vore bra om ni höll koll på era katter. Inga sommarkatter kvar när sommaren är slut.

RESPEKTERA BEVATTNINGSFÖRBUDET MED SLANG ELLER
VattenSPRIDARE! GÄLLER HELA OMRÅDET DYGNET RUNT

Ni som har en egen borrad brunn inom området, hjälp till att hålla ned vattenförbrukningen.
Tänk på att vi tar vattnet ur samma grundvattenkälla.

Tips! Du kan samla regnvatten i tunna.
Ett normalt tak på ca. 100 m2 kan ge 500 liter

av ett litet sommarregn på 5 mm.

Ronny Andersson Foto: Lillemor



Ga:4
Vägar och stigar

Ansvarig är Monika Ravander, med Tomas Arenhammar som medhjälpare.

Under 2006 har tre nya informationstavlor byggts.  Från Forsavägen till
gångstigen som löper utmed gärdet/Enviksvägen har 700 meter gångstig
breddats och grusats. Vi följer upp det med att ytterligare 1,4 km gångstig
kommer att rustas, detta för att underlätta för promenerande och barnvagnar.
Gamla spångar kommer, där så behövs, att ersättas med nya.

Vi påminner om att det är varje fastighetsägares skyldighet att hålla rent i
vägtrumman under infarten, ta bort sly och högt gräs i diket.

När det gäller ändrad placering av våra brevlådor pågår förhandling med posten.
Mer information om detta kommer fortlöpande att läggas ut på vår hemsida.

Under sommaren kommer beläggningsarbete att utföras på det mest utsatta ställena. Vidare kom-
mer vägar, där behov finns, att grusas. 

Tänk på att, för allas vår säkerhet, hålla nere hastigheten och att högerregeln gäller inom området,
Enviksvägen (väg 1) och Forsavägen (väg 20) är inga huvudleder.

Generellt parkeringsförbud råder i området. Parkering är tillåten endast på egen tomt och marke-
rade p-platser. Ingen parkering delvis ute på vägen. Det är viktigt att större fordon för snöröjning
och sandning kan ta sig fram obehindrat. Även andra fordon som sopbil, slambil och ev räddnings-
tjänstfordon kräver utrymme.

Fri sikt i våra vägkorsningar !!!!
Maxhöjd 80 cm över vägbanan på häckar, staket mm.
10 meter fri sikt åt alla håll från vägkorsning gäller.

Det åligger fastighetsägaren att hålla sikten i korsningar fri från skymmande vegetation.
Skymd sikt innebär fara för alla, i synnerhet barnen.

Tänk på olycksrisken!
Mopeder, motorcyklar, snöskoter och fyrhjulingar får inte köras på

våra stigar, badplatsen eller i skogs- och grönområden.
Ej heller ridning är tillåten. 

8

Monika Ravander Foto: O. Malm

Ga:3
Gemensamma infiltrationsbäddarna

Ansvarig är Christer Welander, med Tomas Arenhammar som medhjälpare.

Under våren och sommaren kommer följande att uträttas på de gemensamma
infiltrationssystemen:
Slamsugning och spolning av bäddarna kommer att genomföras. Provtagning
av bäddarna 1, 3 och 4 kommer att göras enligt det åläggande kommunen har
fastställt.
Normalt underhållsarbete och nödvändiga reparationer kommer att ske.
Övrigt inget nytt från Norrtälje kommun, och förhandlingar gällande åtgär-
der på bäddarna pågår. Christer Welander Foto: Roy
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2007-03-24

sid 1(6)

Protokoll vid ordinarie föreningsstämma 2007 för Envikens samfällighetsförening.

Plats: Centrumanläggningen, Envikens samfällighet.
Tid: Lördagen den 24 mars 2007, klockan 13.00.
Närvarande: Ca 80-90 deltagare, varav 65 st röstberättigade (inkl. 22 st med fullmakt).

§ 1 Stämmans öppnande:
Samfällighetens ordförande Thomas Johansson hälsade alla deltagarna väl-
komna till föreningsstämman och förklarade denna öppnad.

§ 2 Fastställande av dagordning:
En medlem önskade debatt i avloppsfrågan. Det befanns vara lämpligast att ta 
upp debatten under punkten budget, Ga:3.
Beslut: Föreliggande dagordning godkändes av föreningsstämman.

§ 3 Val av ordförande för föreningsstämman:
Till ordförande för föreningsstämman föreslogs Rolf Linder. Han förklarade sig
villig att åta sig uppdraget.
Beslut: Föreningsstämman valde till mötesordförande: Rolf Linder

§ 4 Val av sekreterare för föreningsstämman:
Till sekreterare för föreningsstämman föreslogs Roy Lindström.
Beslut: Föreningsstämman valde till mötessekreterare: Roy Lindström

§ 5 Beslut om kallelsen till stämman har skett i behörig ordning:
Kallelsen sändes ut i månadsskiftet februari/mars. 
Beslut: Föreningsstämman beslutade att kallelsen har skett i behörig ordning.

§ 6 Fastställande av röstlängd:
Röstlängden höll på att räknas, men det kom fortfarande in nya stämmodelta-
gare. Mötesordförande föreslog att stämman återkommer till denna punkt så 
fort röstlängden var räknad och klar.
Beslut: Föreningsstämman godkände detta.

Efter att punkten §12 i dagordningen var klar, meddelade kassören att röstläng-
den var klar: 65 st röstberättigade inkl. 22 st med fullmakt.
Beslut: Föreningsstämman godkände röstlängden.

§ 7 Val av två justeringsmän tillika rösträknare för föreningsstämman:
Till justeringsmän och tillika rösträknare för föreningsstämman föreslogs
Mats Haglund och Ulla Brandt.
Beslut: Föreningsstämman valde till justeringsmän och rösträknare:

Mats Haglund
Ulla Brandt
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§ 8 Förvaltningsberättelse med balans- och resultaträkning:
Mötesordförande Rolf Linder läste upp förvaltningsberättelsen rubriksvis, 
med plats för frågor mellan varje rubrik. En medlem önskade att föreningens 
e-postadress skall finnas med i kallelsen.
På begäran från mötet presenterade styrelsen sig.
Mötesordförande fortsatte med att läsa upp balans- och resultaträkningen 
rubriksvis, med plats för frågor mellan varje rubrik. Inga frågor fanns.
Beslut: Föreningsstämman godkände enhälligt styrelsens förvaltningsberättelse 
med balans- och resultaträkning för år 2006.

§ 9 Revisionsberättelse jämte frågan om ansvarsfrihet för styrelsen:
Medlemsrevisor Folke Lundberg läste upp revisionsberättelsen som tillstyrker 
att föreningsstämman fastställer resultat- och balansräkningen för räkenskaps-
året 2006 samt beviljar styrelsens medlemmar ansvarsfrihet.
Beslut: Föreningsstämman beslutade att i enlighet med revisorernas tillstyrkan 
enhälligt bevilja styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2006.

§ 10 Motioner och proposition:
En motion förelåg: Gällande skötsel och tillsyn av området.
Mötesordförande läste upp styrelsen hemställan att få göra en utredning av 
motionen.
Motionsställaren redovisade för sin motionen. En kort diskussion följde på 
detta, och en fråga ställdes när styrelsen kunde återkomma i frågan.  Samfäl-
lighetens ordförande Thomas Johansson svarade att det var svårt att svara på 
det nu, det kan bli vid en eventuell extra stämma, eller så vid nästa ordinarie 
årsstämma.
Beslut: Föreningsstämman beslutade enhälligt enlighet styrelsen hemställan: att 
få göra en utredning och återkomma om motionen. 

§ 11 Ersättning till de förtroendevalda:
Styrelsens förslag är oförändrade arvoden för 2007 enligt nedan.
Styrelsen:
Styrelsearvode 50 000 kr att fördelas enligt styrelsens egna beslut.
Mötesarvode 500 kr pr deltagare/vid protokollfört styrelsemöte
(beräknat 8 st styrelsemöten)
Medlemsrevisor:
Revisorsarvode 5 000 kr
Grannsamverkans ombud:
Mötesarvode 500 kr/pr deltagare vid protokollfört möte, max 3 möten.
Valberedning:
Mötesarvode 500 kr/pr deltagare vid protokollfört möte, max 3 möten.

Beslut: Föreningsstämman beslutade enhälligt att godkänna styrelsens förslag
på ersättning till de förtroendevalda:

§ 12 Styrelsens förslag till utgifts- och inkomststat (budget) för 2007:
Budgeten för 2007 gicks igenom av stämman med början av Gemensam admi-
nistration.  En fråga ställdes om det var budgeterat för en ev. anställd fastig-
hetsskötare. Styrelsen svarade nej, då frågan ej var utredd. En kort diskussion 
följde på frågan.
Beslut: Föreningsstämman beslutade att godkänna styrelsens förslag på utgift- 
och inkomststat för gemensam administration år gällande år 2007.
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Budget 2007 för Ga:1
Beslut: Föreningsstämman beslutade att godkänna styrelsen förslag på utgift- 
och inkomststat för Ga:1 gällande år 2007.

Budget 2007 för Ga:2
Beslut: Föreningsstämman beslutade att godkänna styrelsen förslag på utgift- 
och inkomststat för Ga:2 gällande år 2007.

Budget 2007 för Ga:3s samtliga bäddar
Beslut: Föreningsstämman beslutade att godkänna styrelsen förslag på utgift- 
och inkomststat för Ga:3s samtliga bäddar gällande år 2007.
På begäran redogjorde styrelseordförande Thomas Johansson för besiktningen
av bäddarna och Miljö & Hälsas föreläggande. Vårt svar på föreläggandet är 
vi vill avakta kommunens avloppsutredning. Efter den utredningen vet vi bätt-
re vad vi står förhoppningsvis, och kan planlägga för framtiden. För närva-
rande finns det inget underlag för proposition i frågan till stämman.
En stämmodeltagare sa att han ej vill ansluta sig då han har en egen infiltra-
tionsbädd och ville ej investera i vatten och avlopp. Medlemmen föreslog 
att vi skulle försöka återställa bäddarna med en biologisk rening (en ameri-
kansk metod) som bäst kunde utföras under sommaren då det krävs varmt 
vatten för bakteriestammen som skulle tillföras bäddarna.
Efter en stunds diskussion och förslag bland mötesdeltagarna föreslog mötes-
ordförande att låta styrelsen ta fram ett underlag i lugn och ro, och stryka 
meningen: ”Styrelsen rekommenderar att fortsatt arbete skall inriktas mot alter-
nativ 2” på sidan 14 i kallelsen: Information från styrelsen.
Beslut: Föreningsstämman beslutade i enlighet med mötesordförandes förslag,
och att meningen: ”Styrelsen rekommenderar att fortsatt arbete skall inriktas 
mot alternativ 2” stryks på sid 14 i kallelsens: Information från styrelsen.

Budget 2007 för Ga:4
Monika Ravander berättade vad som var gjort under 2006 beträffande Ga:4, 
och vad som planeras under 2007.
Beslut: Föreningsstämman beslutade att godkänna styrelsen förslag på utgift- 
och inkomststat för Ga:4 gällande år 2007.

Tillbaka till punkt §6, då kassören meddelade att röstlängden var klar.
Sedan ajournerades föreningssämman i 10 minuter för paus.

§ 13 Uttaxering och senaste förfallodag:
Kassören Lillemor Nordlund redovisade för styrelsens förslag till uttaxering 
och senaste betalningsdag enligt följande:

Ga:1 centrumanläggning, bad och grönområden
andelstal 1.0 900 kr/medlem

Ga:2 vattenanläggningen
andelstal 1.0 500 kr/medlem
andelstal 0.75 375 kr/medlem

Ga:3 infiltrationen
andelstal 1.0 600 kr/medlem

Ga:4 vägar och stigar
andelstal 1.0 700 kr/medlem
andelstal 0.5 350 kr/medlem

Gemensam förfallodag för samtliga avgifter 2007-05-31
Beslut: Föreningsstämman beslutade enligt styrelsens förslag om uttaxering 
och sista förfallodag.

sid 3(6)
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§ 14 Val av styrelse:
Valberedningens förslag på val av 3 st ordinarie ledamöter:
Valberedningens förslag är omval på 2 år av Roy Lindström, Christer 
Welander och Lillemor Nordlund. Inga andra förslag fanns.

Roy Lindström omval 2 år
Christer Welander omval 2 år
Lillemor Nordlund omval 2 år

Beslut: Föreningsstämman valde Roy Lindström, Christer Welander och
Lillemor Nordlund som ordinarie styrelseledamöter enligt valberedningens 
förslag.

Valberedningens förslag på val av 2 suppleanter:
Valberedningens förslag är omval på 1 år av Birgitta Lidgren och Ronny 
Andersson. Inga andra förslag fanns.

Suppleant: Birgitta Lidgren omval 1 år
Ronny Andersson omval 1 år .

Beslut: Föreningsstämman valde Birgitta Lidgren och Ronny Andersson som 
suppleanter enligt valberedningens förslag.

§ 15 Val av 10 ombud för grannsamverkan:
Då kvarter 2b saknade ombud enligt valberedningens förslag efterlyste möt-
esordförande ett grannsamverkansombud där.
Mötet föreslog Benita Åkerback, som förklarade sig villig att åta sig uppdra-
get.
Valberedningens förslag på grannsamverkans ombud, plus mötets förslag på 
Benita Åkerback som grannsamverkansombud på kvarter 2b:
Kvarter 1 Ulla Blanck omval 1 år
Kvarter 2a Anna-Lena Arenhammar omval 1 år
Kvarter 2b Benita Åkerback nyval 1 år
Kvarter 3a Kenneth Wiman omval 1 år
Kvarter 3b Stanley Rosengren omval 1 år
Kvarter 4 Kent Nykvist omval 1 år
Kvarter 5 Ulf Svanlund omval 1 år 
Kvarter 7 Birgitta Lidgren omval 1 år
Kvarter 9 Håkan Österman omval 1 år
Kvarter 11 Ulf Carlsson omval 1 år
Beslut: Föreningsstämman valde grannsamverkans ombud i enlighet med val-
beredningens och mötets förslag (på kvarter 2b).

§ 16 Val av revisorer:
Valberedningens förslag på medlemsrevisor är:
Medlemsrevisor Folke Lundberg omval 1 år
Suppleant Jessica Riddersholm omval 1 år

Beslut: Föreningsstämman valde Folke Lundberg som medlemsrevisor  och 
Jessica Riddersholm som suppleant enligt valberedningens förslag.

Valberedningens förslag på auktoriserad revisor är:
Ernst & Young AB

Beslut: Föreningsstämman valde Ernst & Young AB som auktoriserad revi-
sor enligt valberedningens förslag.

sid 4(6)
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§ 17 Val av valberedning:
Förslag på valberedning saknades. Den sittande valberedningen har gjort ett 
mycket bra arbete, och ombads av föreningsstämman att sitta kvar. 
Förslag på valberedning blev:

Sammankallande: Ingalill Blessered omval 1 år
Gun Östlund omval 1 år
Jimmy Skytt omval 1 år

Beslut: Föreningsstämman valde de föreslagna enligt ovan.

§ 18 Övriga frågor och information från styrelsen:
• Styrelseordförande Thomas Johansson redogjorde för vår ansökan om
utökad byggrätt, och vårt tillbakadragande av ansökan. Detta beroende på 
att förhandsbeskedet var att vi skulle få nej på ansökan innan vi ordnat va-
frågan.
Vidare redogjorde Thomas Johansson för det fortsatta arbetet med att ta 
fram en långsiktig underhållsplan.
Thomas Johansson tog upp en försent inkommen motion om att anordna 
loppis inom området.
Stämman hade inget emot det.

• Tomas Arenhammar redogjorde för vattenskadan i centrumanläggningen 
och vad som har gjorts hittills för att begränsa skadan.
Fråga ställdes från mötet om någon försäkring tar skadan, styrelsen svarade 
att vi provat med det, men fått nej från vårt försäkringsbolag.
Några frågor ställdes om taket på centrumhuset, vilka Tomas Arenhammar 
besvarade.
Bekymret med klottret på huset och anslagstavlor togs upp.
Thomas Johansson föreslog att styrelsen får reparera huset innanför de fon-
derade medlen och budgeten för Ga:1. I samband med återställande efter 
skadan föreslog Thomas Johansson att vi får ta bort några väggar i en bas-
tun, för att på detta sätt få ett större sammanhängande rum.
Stämman godkände styrelsens förslag på reparation av centrumhuset och
bortagning av några väggar i en bastu. 

• Några frågor ställdes om det var styrelsens ambition att området blir bara 
för permamentboende.
Styrelsen svarade nej på detta.

• Några frågor ställdes om vårt vatten, och vattenmätare vid huvudkranar 
för att spåra större läckage. Johan Bergström (och Jimmy Skytt) svarade på 
frågorna.

• En medlem tog upp frågan om stranden/strandpromenaden som bör stä-
das, där ligger även överblivet tryckt virke. Vidare tog medlemmen upp att 
gruset som lagts på Seglarvägen nu har åkt ut i diket. Även en önskan om 
uppsättande av en återvändsskylt togs upp av medlemmen, likaså utseendet 
och underhållet av våra åkrar berördes av medlemmen.
Tomas Arenhammar och Monika Ravander besvarade en del av frågorna,
och skulle titta på de andra frågorna,

• Fråga ställdes om eventuella planer på asfaltera backen till väg 4.
Styrelsen lovade att titta på det.

• En annan medlem efterlyste vägskylt till väg 16.
Styrelsen lovade att titta på frågan.

sid 5(6)
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§ 19 Tid och plats där stämmoprotokollet hålls tillgängligt:
Mötessekreteraren Roy Lindström bedömde att protokollet skall finnas om 
ca 14 dagar efter stämman (ca. den 8/4) på anslagstavlan vid centrumanlägg-
ningen och även på anslagstavlan vid Enviksvägen infart.
Protokollet kommer även som en PDF-fil på vår hemsida (www.enviken.net).
Beslut: Föreningsstämman godkände tidpunkten och platserna.

§ 20 Stämmans avslutande:
Mötesordförande Rolf Linder tackade närvarande deltagare för visat intresse 
och förklarade i och med detta föreningsstämman vara avslutad.
Föreningsstämman gav sitt varma tack till Rolf för ett väl utfört arbete som 
mötesordförande.

Enviken 2007-03-24
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Väg 1 Enviksvägen
Väg 3 Roddarbacken
Väg 4 Västanvindsvägen
Väg 5 Sunnanvindsvägen
Väg 6 Lögarvägen
Väg 7 Seglarvägen
Väg 8 Skotvägen
Väg 9 Mastvägen
Väg 11 Bojvägen
Väg 12 Seglarvägen
Väg 13 Rönnerdahls väg
Väg 14 Oxdragarbacken
Väg 15 Sjösalavägen
Väg 17 Himlajordsbacken
Väg 18 Änglamarksstigen
Väg 19 Sommarnattstigen
Väg 20 Forsavägen
Väg 21 Solrundan
Väg 22 Bivägen
Väg 23 Hummelstigen
Väg 24 Honungsvägen
Väg 25 Gryningsvägen
Väg 26 Skymningsstigen
Väg 27 Getingvägen
Väg 28 Stickvägen
Väg 29 Månvägen
Väg 30 Stjärnstigen
Väg 31 Myrvägen
Väg 32 Ridvägen
Väg 33 Stallbacken
Väg 34 Ponnystigen
Väg 35 Galoppbacken
Väg 36 Sadelvägen
Väg 37 Ringdansvägen
Väg 39 Valsstigen
Väg 40 Hambosvängen
Väg 41 Dansbanevägen
Väg 42 Rumbavägen
Väg 43 Östanvindsvägen

Sigfridsvägen (mot badet)
Hamnvägen (mot hamnen)

Br
yg

ga

Tjocka streckade linjerna är lika
med kvartersgräns.


