
 

 

PROTOKOLL ORDINARIE STÄMMA I EDESÖ SAMFÄLLIGHETS-
FÖRENING LÖRDAGEN 22 MAJ 2021, 11.00 

Edesön, Midsommarängen, Dalarö, Haninge Kommun 
 

1 Stämmans öppnande 

Styrelsens ordförande LG Taube (1:42) öppnade stämman.  

 

2 Godkännande av dagordningen 

Stämman godkände dagordningen. 

 

3 Val av ordförande vid mötet 

Magnus Landare (1:35) valdes till mötesordförande.  

 

4 Anmälan av styrelsens val av protokollförare 

Daniel Saberski (1:9) anmäldes som protokollförare på mötet. 

 

5 Val av justeringsmän tillika rösträknare 

Owe Bjökman (1:29) och Björn Alinder (1:36) valdes till justeringsmän och 

rösträknare. 

 

6 Fråga om stämman blivit stadgeenligt utlyst. 

Mötet fann att stämman blivit stadgeenligt utlyst.  

Komplett kallelse inklusive 17 bilagor skickades ut via e-post lördag 8 maj. 

 

7 Fastställande av röstlängd 

Lista över närvarande och med fullmakt representerade fastighetsägare upprättades av 

Helena Stångberg Carlsson (1:48) vid medlemmarnas ankomst till mötet.  

 

29 av öns 58 fastigheter var representerade, varav 33 röstberättigade.  

 

8 Föredragning av styrelsens årsredovisning 

Stämman godkände årsredovisningen efter genomgång. 
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9 Föredragning av revisorernas berättelse 

Viveca Kleebinder (1:39) presenterade revisorernas berättelse där revisorerna tillstyrker 

att styrelsen beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2020. 

 

 

10 Beslut om fastställande av resultat och balansräkning 

Stämman fastställde resultat och balansräkningen. 

 

11 Fråga om arvoden åt styrelseledamöter, suppleanter, 
revisorer och revisorssuppleanter 

Det beslutades att låta ersättningen vara oförändrad (dvs. ingen ersättning). Stämman 

uppmuntrar till budget för event. 

 

12 Fråga om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna 

Stämman beslutade att bevilja styrelseledamöterna ansvarsfrihet. Styrelsen deltog inte i 

beslutet. 

 

13 Framställan från styrelsen – att besluta om genom röstning 

 

13.1 Redogörelse kring motion ”Hyrplatser” 

Bilaga 8 – Motion 1 hyrplatser  

Färdigställa hyrplatser som framgår av handboken.   

 

Tillägg om yrkande för styrelsen att ta fram förslag för att utöka hyrplatser. Anmälan 

för detta arbete ges till de som önskar hyrplatser.  

 

Bilaga 9 – Styrelsens svar 

Tillägg om yrkande för styrelsen att ta fram förslag för att utöka hyrplatser. Anmälan 

för detta arbete ges till de som önskar hyrplatser.  

 

Kostnaden blir för hög gällande att återställa alla hyrplatser i enlighet med handboken 

varför ovan yrkande diskuteras fram och röstades igenom. 

 

13.2 Redogörelse kring motion ”Bygga bastu” 

Bilaga 10 – Bastun 

Bygga bastu på Edesö. 
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Bilaga 11 – Styrelsens svar 

Tillräckligt intresse finns med 16 intresserade genom handuppräckning. Vidare anmälde 

7 fastigheter sitt intresse för att bilda bastugrupp. Dessa intressenter bestod av Markus 

Erneroth - sammankallande (1:19), Sofie Westerstrand (1:16), Abbe Huth (1:60), Eva, 

Gottfridsdotter-Nilsson (1:26), Maria Sjödin (1:8), Susanne Wadsborn-Taube (1:42), 

samt Marie-Ann Alinder (1:36). 

 

13.3 Redogörelse kring motion ”Picknickbord” 

Bilaga 12 – Picknickbord 

Köpa in ett picknickbord till lämplig plats. Viktigt att det inte blir allmänt för alla att 

kunna ställa upp ett bord. Problematiskt om bordet betalas av fastighet för om den 

kommer, skall den då kunna fösa bort andra som sitter där? 

 

Diskussioner kring att det är lite stelbent att inte kunna köpa ett bord. Men det är 

problem med vad som är samfällighetens ansvar och budget.  

 

Förslag under diskussionerna som tillägg till motionen att institutionalisera/formalisera 

framåt hur vi skall göra kring punkter som handlar om att öka livskvalitet. Så att det inte 

bara sägs nej till bra initiativ på grund av vad som skall vara samfällighetens ansvar och 

budget. Förslag att samla dessa frågor kring en ”trivselgrupp”.  

 

Rösta för att ingå i budget och inget ansvar ligger på styrelsen utan på slåttergruppen. 

 

Stämman avsätter 3 500 SEK för inskaffande av ett bord av Per Adolfsson. 

 

Placeras i samråd med styrelsen.  

 

Motionen beviljades. 

 

Bilaga 13 – Styrelsens svar 

Motionen röstades ned. 

 

13.4 Redogörelse kring motion ”Slåtterdag” 

Bilaga 14 – Slåtterdag 

Dikena är det viktigaste och bör prioriteras. Detta förtydligas i handboken i dialog med 

Per Adolfson (1:20). 

 

Motionen antogs inte i hela sin form men med styrelsen anpassning nedan.  

 

Bilaga 15 – Styrelsens svar 

Dikena är det viktigaste och bör prioriteras. Detta förtydligas i handboken i dialog med 

Per Adolfson (1:20). 
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Motionen röstades igenom. 

 

13.5 Redogörelse kring motion ”Slåtterbalk och 
ängsmetoden” 

 

Bilaga 16 – Slåtterbalk och Ängsmetoden 

Diskussion kring vikten av ängsmark för insekter. Det är viktigt och kritiskt att vi sköter 

dem. Meningen med ängsmetoden att det skall slås av på ett bra sätt. Inte slå av med 

roterande maskiner. Det skall göras med lie men svårt och mycket krävande värför 

förslag om slåtterbalk. Det minskar arbetsinsatsen och ängarna slås på ett bättre sätt.  

 

Röstning 1 – inköp av slåtterbalk. Röstades igenom. 

 

Röstning 2 – förtydligande av ängsmetoden (slåtterängar). Beskriv vad det är man vill 

uppnå med skötseln. Utarma och inte gödsla. Prioritera områden. Röstades igenom. 

 

Bilaga 17 – Slåtterbalk och Ängsmetoden 

Röstningen enligt ovan. 

 

 

 

13.6 Budget och årsdebiteringar 

Stämman beslutade att följande årsdebiteringar ska gälla 2021: 

Ga1  Skärkarlsedet   1 509 kr/medlem 

Ga2a Allmänningar m.m.       547 kr/medlem 

Ga2b Småbåtsbryggor 1-andel      270 kr/medlem 

Ga2b Småbåtsbryggor 10-andel    2 701 kr/medlem 

 

Stämman förordade att följande årsdebiteringar ska gälla 2021:  

Västertorp Parkering   100 kr/parkeringsplats 

 

Betalning för samtliga sektioner ska ske senast den 31 augusti 2020. 

 

Slåtterbalk och piknickbord är inte budgeterade men det finns kassa för det.  

 

Midsommarfirandet ställs även i år in på grund av rådande situation med Corona och 

budgetposten tillförs fonderade medel (Ga2a) 

 

 

13.7 Slåtterdag och röjdag 2021 

Styrelsen föreslår att slåtterdag sker 21 augusti enligt riktlinjer i handboken. 

Styrelsen föreslår att röjdag är 11 september – om inte gruppen kommer överens om 

annat datum som meddelas styrelsen. Stämman fastställde dessa datum. 
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14 Information från styrelse 

14.1 Bryggfogdar 2021/22 

Följande fastigheter är bryggfogdar vid föreningens olika bryggor. 

 

Brygga  Namn Fastighet Båtplats 

Skärkarlsedet  Davidsson  1:41  15  

Skärkarlsedet  Adolfsson  1:20  35  

Södra L-bryggan  Göransson  1:15  4  

Södra Pontonen  Nordgren  1:45  17  

Ångbåtsviken  Rissén  1:59  1  

Västra Sidan  Björkman  1:29  1  

Österglo fasta bryggan  Kleebinder  1:39  11  

Österglo ponton  Arfwidsson  1:33  2  

Österglo norra  Alinder  1:37  3  

 

14.2 Bomupptagning 2021 och iläggning 2022 
Skärkarlsedet 

Följande fastigheter deltar vid bomupptagning och bomiläggning kommande säsong. 

 

Båtplats Namn  Fastighet 

14  Sjödin   1:8  

15  Davidsson   1:41  

16  Alinder   1:36  

34  Odeen   1:49  

35  Adolfsson   1:20  

36  Hammarberg  1:10  

50 Fred   1:34  

51  Huth   1:60 

 

14.3  Förändringar i Handboken version 12, 2021 

Genomgång av de förändringar som skett samt positivt från stämman att skicka med 

tidigare version samt ”spåra ändringar” för att lättare kunna följa vad som ändrats. 
 

Handboken har förutom sedvanliga justeringar av bryggfogdar etc kompletterats med 

följande information:  

• Ändringar av främst redaktionella skäl, förenklingar och i vissa fall 

förtydliganden  

• Scheman för ansvariga för bomupptagning, bryggfogdar m.m. har uppdaterats 

(utan track changes)  

• Uppdaterat pris för hyrplatser till gällande 3 500 per plats  

• Förtydligat syftet med slåtter- och röjdagar i syfte att säkerställa att vi hinner 

med att göra det som har största prioritet (inspirerat av motion från Per 

Adolfson, Edesön 1:10)  

• Uppdaterat informationen om gästplatser och hyrplatser efter aktuell, verklig 

situation  
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• Uppdaterat informationen om fonderingar enligt senaste stämmobeslut  

 

14.4 Grovsopor 

Grovsopsbåten kommer till ön 30/5 kl 12:45-13:45. Höstens tid är ännu inte planerad 

pga Corona men lär uppdateras på följande länk:  

https://www.srvatervinning.se/lamna-sopor/atervinningscentraler/mobil-avc-

skargarden/turlista-for-mobil-avc 

 

 

14.5 Skärkarlsedets framtid och renoveringsbehov 

Kort genomgång från Lars-Gunnar Taube att styrelsens största fokusområde framåt är 

att planera för, budgetera, finansiera samt genomföra större renovering av 

Skärkarlsedet. Mer information kommer och vid behov gällande till exempel 

finansiering kommer separat stämmomöte genomföras. Arbetet planeras ske under 

hösten 2022. Årsstämman bad genom handuppräckning om deltagare i framtida 

arbetsgrupp som leder processen och arbetet. Fem följande personer och fastigheter 

anmälde sig Stefan Kraft - styrelsens representant (1:25), Walther Huth (1:60), Peter 

Fahlström (1:5), Peter Möller (1:27), Björn Alinder (1:36). 

 

Frågan kring hur extremt viktigt det är med rätt förtöjning poängterades.  

 

 

15 Valberedningens förslag till styrelse och revisorer för 
verksamhetsåret 2021 

 

Bilaga 6 Valberedningen har bestått av Rolf Blom (1:31) och Ann Sjöberg (1:22) där 

Rolf Blom presenterade förslaget nedan: 

 

 

Nuvarande namn  Förslag Namn 2021  Mandattid 

 

Ordinarie styrelseledamöter 

   

Eva G-Nilsson 1:26  Eva G-Nilsson 1:26                   Vald t.o.m stämman 2022  

Helena Stångberg Carlsson Helena Stångberg Carlsson 1:48   Omval 2 år  

Lars-Gunnar Taube 1:42  Lars-Gunnar Taube 1:42            Omval 2 år  

Robin Nordgren 1:45 Robin Nordgren 1:45 Vald t.o.m stämman 2022  

Daniel Saberski 1:9 Daniel Saberski 1:9       Vald t.o.m stämman 2022

  

Ordförande  

Lars-Gunnar Taube 1:42 Lars-Gunnar Taube 1:42 Omval på 1 år 

  

Suppleanter  

Stefan Kraft 1:25 Stefan Kraft 1:25 Omval 1 år 

Maria Sjödin 1:8 Maria Sjödin 1:8 Omval 1 år  

 

https://www.srvatervinning.se/lamna-sopor/atervinningscentraler/mobil-avc-skargarden/turlista-for-mobil-avc
https://www.srvatervinning.se/lamna-sopor/atervinningscentraler/mobil-avc-skargarden/turlista-for-mobil-avc
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Revisorer  

Anders Hellgren 1:13(*) Viveca Kleebinder 1:39 Nyval 1 år  

Peter Fahlström 1:5 Peter Fahlström 1:5 Omval 1 år  

 

Revisorssuppleanter  

Anders Drangel 1:40 Anders Drangel 1:40  Omval 1 år  
Viveca Kleebinder 1:39  Sandra Davidsson 1:41 Nyval 1 år 

 
*Avsade sig uppdraget 2020-08-06 

 

 

16 Val av styrelseledamöter, styrelseordförande och 
suppleanter 

Till ordinarie styrelseledamot valdes Eva G-Nilsson (1:26), Helena Stångberg Carlsson 

(1:48), Lars-Gunnar Taube (1:42), Robin Nordgren (1:45) och Daniel Saberski (1:9). 

Till styrelseordförande valdes Lars-Gunnar Taube (1:42) på ett år. 

Till suppleanter valdes Maria Sjödin (1:8) samt Stefan Kraft (1:25) på omval ett år. 

 

17 Val av revisorer och revisorssuppleanter 

Till revisorer valdes Peter Fahlström (1:5) på omval ett år samt stort tack till Viveca 

Kleebinder (1:39) som nyval 1 år. 

Till revisorssuppleanter valdes Anders Drangel (1:40) samt stort tack till Sandra 

Davidsson (1:41) som nyval ett år. 

 

18 Fråga om val av valberedning 

Ann Sjöberg (1:22) och Rolf Blom (1:31) valdes. 

 

19 Övriga frågor 

Midsommar ställs tyvärr in i år på grund av rådande Corona läge. Vi ser fram emot att 

fira dubbelt så mycket 2022.  

 

Förtydliganden togs upp kring: 

- Sly i bunkern.  

- Genomgång av brandpumpen och hur den fungerar från Peter Möller. Vi har nu 

125 meter brandslang. Vi behöver 150-200 meter. I och med detta kan vi få 

utbilda oss till ”CIP – civil insatspersonal” lokalt på Edesön. Utbildning på 8 

timmar kring första hjälpen, brandsläckare, första förbandsväska etc. Anmäl CIP 

till Peter Möller på emailadress - petermoller@telia.com 

- Hjärtstartare skall även undersökas för att potentiellt köpas in.  

20 Meddelande om plats där stämmoprotokoll hålls tillgängligt 

Protokollet kommer att skickas ut med e-post till de medlemmar som anmält e-

postadress. Protokollet kommer även att läggas upp på föreningens hemsida. 

 

mailto:petermoller@telia.com
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21  Stämmans avslutande 

Stämmans ordförande Magnus Landare tackade styrelsen och deltagarna samt 

förklarade stämman avslutad i tid och i god stämning. 

 

 

 

Vid protokollet 

 

 

 

………………………………….. 

Daniel Saberski (1:9) 

 

 

 

 

Justeras 

 

 

 

……………………………………  ………………………………… 

Björn Alinder (1:36)   Owe Björkman (1:29) 

 




