
PROTOKOLL ORDINARIE STAMMA I EDESO SAMFALLIGHETS.
FORENING TORSDAGEN 15 APRIL 2010, 18.30

Matteus skola, Aulan, Vanadisvdgen 16, Stockholm

1 Stdmmans dppnande
Styrelseordfdrande Anders Riss6n dppnade mdtet.
Peter Fahlsffdm hhlsades viilkommen till fdreningen som ny lgare pi Osterglo-kobb
(1 :5) .

2 Godkinnande av dagordningen
Dagordningen godkhndes med tvi ftjriindringar, punkt 13.5 hanteras innan 13.4 samt att
ny punkt tillkommit,14.3 " Bryggfogdar och deltagare i bomupptagning/ileggning".

3 Val av ordf6rande vid m6tet
Stefan Melin (1:45) valdes till mritesordfrirande.

4 Anmdlan av styrelsens val av protokollf6rare
Anna Sandberg (1:47) anm?ildes som protokollfdrare pi mdtet.

5 Val av iusteringsman tillika r6straknare
Claes Davidsson (1:41) och Ingrid Wikblad (1:54) valdes till jusreringsmlin och
rdstriiknare.

6 Fr&ga om stamman blivit stadgeenligt utlyst.
Mdtet fann att st?imman blivit stadgeenligt utlyst. Kallelse skickades ut via e-post den
28 mars och brev den 29 mars.

7 Faststdllande av r6stldngd
Lista 6ver nlirvarande och med fullmakt representerade fastighetsagare upprattades av
Sonja Jiillgird (1:18) och I-otta Nilsson (1:46) vid medlemmamas ankomst till mdtet.
25 fastigheter var representerande och 23 av dessa hade rostriitt.

Under mittet tillkom en representant sA den totala rdstliingden var 24 fastigheter med
rdstratt.

8 Filredragning av styrelsens irsredovisning
Inga frflgor inkom pi irsredovisningen.
Stiimman godkiinde flrsredovisningen.

9 F6redragning av revisorernas berdttelse
Per Adolfsson (1:20) liiste upp revisoremas berattelse diir revisorema tillstyrker att
styrelsen beviljas ansvarsfrihet ftjr verksamhetsi,ret.
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10 Beslut om faststdllande av resultat och balansrdkning
StAmman faststiillde resultat och balansriikninsen.

11 Friga om arvoden At styrelseledamdter, suppleanter,
revisorer och revisorssuppleanter

Det beslutades att ingen ersettning skall utgi.

12 FrAga om ansvarsfrihet fdr styrelseledamdterna
Stiimman beslutade att bevilja styrelseledamdtema ansvarsfrihet.

13 Framstdllan frAn styrelsen - att besluta om genom r6stning

13.1 Fonderingsbudget
Fdr gemensamhetsanliiggning av stdrre viirde ska det enligt lag finnas en Underhfllls-
och Fdrnyelsefond. Fonden iir till ftir att sZikerstiilla anliiggningens framtida underhlll
och fdmyelse. Fonden bidrar ocksa dll att avgifterna blir j iimnare fdrdelade tjver tiden.

Stlmman beslutade att fdreningen ska bygga upp fonder med fdljande maxbelopp som
mil:
Gal (Skiirkarlsedet) 500 000 kr
Ga2a (Allmiinningar) 125 000 kr
Ga2b (bryggor p6 iin) 300 000 kr

StAmman ftirordade att ftir parkering (Vastertorp) en fond med maxbelopp 40 000
kronor som mfll byggs upp.

Walter Huth (1:60) kommenterade att parkeringen (Vasbrtorp) inte iir del av Edestj
Samfiillighet och att pengar och beslut ska siirredovisas. Kassdr Eva Gottfridsdotter-
Nilsson svarade att i bokfdring och redovisning hfllls detta separerat.

Gdran Malmberg frflgade hur pengama iir placerade, Eva Gottfridsdotter-Nilsson
svarade att pengama i nuliiget ?ir placerade pi konto. Det finns inga planer att placera
pengama med risk.

13.2 Budget och Arsdebiteringar
Stamman godkiinde budgeten sfrsom f6reslagen.

Stiimman beslutade att fiiljande ersdebiteringar ska giilla 2010:
Gal Sk?irkarlsedet 2 300 la/medlem
Ga2a Allminningar m.m. 700 krlmedlem
Ga2b Smibltsbryggor 1-andel 120 kr/medlem
Ga?b Smibfltsbryggor l0-andel I 200 kr/medlem

Stiimman fdrordade att fdljande flrsdebiteringar ska giilla 2010:
Vasbrtorp Parkering 270 kr/parkeringsplats

Datum fdr betalning beslutades fdr Ga1 till 30 juni 2010 och fiir Ga2a & Ga2b samt
Vastertorp till 31 oktober 2010. Fakturor kommer att skickas ut i samband med
stiimmoDrotokollet.
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Styrelsen vill fdrtydliga att det i utskicket blev fel sektion som fick betalningsdatum 30
iuni.

13.3 Fdrslag pA fdrdndring av nffianderegler fiSr bryggplatser
Stiimman godkiinde sty,relsens fOrslag p& ftirandring av nyttjanderegler fiir bryggplatser.

Medlemmar som anviinder platser och bryggor utdver anvisad ordinarie plats, hyrd
extraplats eller "jolleplatser" (vid de tre bryggorna vid Osterglo) utan dverenskommelse
med styrelsen kommer att debiteras full hyra motsvarande hyrplats. Detta giiller di till
exempel anv[ndandet av hy,rplats utan avtal, gastplats utdver tillitna antal dagar per
siisong, lastningsbryggor fdr ang<iring, evakueringsplats eller del av gemensamma
bryggor utanfdr markerad plats.

Under denna punkt kom fdljande frigor och fiirslag upp:

o Vad giiller nyttjande av gastplatser ?ir det fastighehegaren som Zir ansvarig.
Skulle ett behov stiire an 7 dagar finnas bdr styrelsen kontaktas.

o Ove Bjdrkman (l:29) frigade om brev angAende bryggplats knuten till
fastigheten fdr de 11 fd. singelbryggeiigarna. Dan Pihl och Anders Riss6n
redovisade sin isikt att fastigheten har en andel och att niirhetsprincipen giiller.
Styrelsen tog i uppdrag att klargdra laget i denna friga.

. Bjdrn Sdderberg (1:50) ftireslog att styrelsen kan se 6ver om avgift fdr
nyttjandet av g?istplatser kan infdras.

. Friga kom om det finns en maxstorlek pA bitar vid gastplatser. Styrelsen tog
uppdraget att aterkomma i fregan.

13.4 Sldtter & rdjdag 2010
Stitnman beslutade att dikesrtiningsdag (istiillet fdr slAtter) ska ske l0 juli 2010 samt
att ni,jdag ska ske 18 september 2010 enligt gruppering och direktiv i Handboken.

Styrelsen informerade att fOr att inte k6pa in mer mat an vad som behijvs infdrs i ir att
anmAlan ska in fdr att meddela hur manga per fastighet som dnskar mat. Stlrelsen
iterkommer i detaljema lcing detta.

13.5 Fortsatt sk6tse, av Edesdns gr6nomreden
Eva Gottfridsdotter-Nilsson presenterade styrelsens fiirslag.

StZimman beslutade att fdreningen fofisatter arbetet med att sk6ta vflr gemensamma
natur/allm?inningar enligt naturprojektgruppens fdrslag, dvs att de arbetsgrupper som
under 2009 ansvarade fdr sktitseVrcijning av respektive utmiirkt omride, i deras
niiromride, foftsAtter att ansvara fdr detta omrAde.

I bilaga 5 har styrelsen ftirtydligat arbetets ging och detta kommer att arbetas in i
Handboken.
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Under denna punkt framfdrdes fdljande isikter och kommentarer:
o Marianne Malmberg (l:7) tryckte pi att dessa grupper inte kan vara

sjiilvbestiimmande samt ett dnskemil att triid som ska ftillas ska miirkas upp
minst en vecka f6re rilidag s[ att alla medlemmar kan se vad som planeras.
Marianne uttryckte iiven dnskemtl om att flytta beskrivningen i Handboken vad
g?iller virdtrad. Styrelsen tog pfl sig att se ijver fiirslaget.

o Gdran Malmberg (l:7) fdreslog att alla trad som ska f?illas ska tas upp pX
stlimman.

Per Adolfsson (l:20) uttryckte att en kontrollgrupp behdvs sfl att tolkningen i
Handboken fdljs. Dels for att det som rci,js sker enligt ftireskrifterna och dels f6r
att peka pfl grupper som inte gtu tillriickligt inom sitt omride.

Bjdm Stiderberg (1:50) pipekade att det kommer alltid att finnas nigon som har
en frsikt om vilket triid vi iin kommer att ta ner. Han dnskade att vi kunde lita pe
varandra och att ingen vill att 6n blir ett kalhygge. Vi ansvarar f6r att virda vir
gemensamma allminning och att inte gdra nagot iir detsamma som vanvird.

Ove Bjiirkman (1:29) fiireslog att trAd markeras med gult band f6r de som
planeras tas bort och de som vill att de ska stA kvar s[tter upp rcida band.

Ingrid Wikblad (l:54) tinskade att solit?ira trad i strandlinien btir vflrdas och vara
kvar.

Stiimman beslutade att uppliisa Naturprojektgruppen som bildades fdr att ta fram en
plan fdr hur vi ska skdta vir gemensamma natur/allmiinningar

13.6 Fortsatt hantering av fregan kring bdtstorlekar
Stiimman beslutade att ti satta en utredningsgrupp som fer i uppdrag att, utifran de
beslut som fattades pi extrastiimman 2008 samt ersstiimman 2009, utreda hur dessa
beslut ska verkstZillas.

Gruppen ska avrapportera sitt arbete kontinuerligt till styrelsen.

Ingen grupp formerades pe mdtet utan styrelsen fick i uppdrag att ta emot
intresseanmllningar frfln medlemmar och formera denna grupp snarast.

14 Information frAn styrelse

1 4.1 Midsommartirande 201 0
Styrelsen dnskade siitta ihop en grupp som anordnar arets midsommarfirande pi
Edesdn. Innan mdtet har en person anmalt sitt intresse att delta i gruppen.

Styrelsen kommer aven hiir att skicka ut ny fdrfrigan om att delta i gruppen.
Om inga namn inkommer kommer irets midsommarfirande att sfiillas in.

Dan Pihl erbj<id sig att klippa midsommariingen titt midsommar.

4 (8)



14.2 Fordndringar i Handboken
Styrelsen informerade om fdljande fdrlndringar i Handboken:

- Bryggfogdelistan :ir uppdaterad ftir Edesdns bryggor
- Uthymingsregler iir detaljerade fdr att fdrtydliga nzir avgift tas ut
- Beskrivning av inventarier ?ir tillagd (riljsflgar etc.)
- Rdjdagens gruppindelning och ansvarsomriden iir tillagda
- Hantering av gr?is och 16v, ska komposteras och ej eldas
- Namn pi kartor speglar nya ligare

1 4.3 Bryggtogdar och BomupptagninglilFiggning
Fdljande medlemmar ansvarar fdr utfdrandet av bomupptagning 2010 samt
bomiliiggning 2011 i S kZirkarlsedet:
Bitplats Namn Fastighet
03 Landare l:35
04 Jallgflrd 1:18
22 Wennberg 7:48
23 Mtiller 1:27
24 Nordgren l:47
47 Markebom l:14
42 KJnberg l:62
43 Nilsson U l:37

Fdljande medlemmar utsigs till Bryggfogdar vid Sk?irkarlsedet och bryggomriden pi
dn:
Bryeea Namn Fastighet
Sklirkarlsedet Mtiller 1:27
Skiirkarlsedet Nilsson U l:37
Sddra L-bryggan Malmberg l:7
SridraPontonen Borup l:42
Angbitsviken Pihl l :17
Viistra Sidan Bjtirkman L:29
Osterglo fasta bryggan Adolfsson l:21
Osterglo dvriga Fred 1:34

Dan Pihl (1:17) tog upp frigan om gamla bomrester och annat skrlip vid Sk?irkarlsedet.
Styrelsen meddelade att punkten finns fdr bevakning och styrelsen avser att hantera
frigan under iret. Detta kan ske med hjlilp av bryggfogdar och andra frivilliga.

15 Motioner frAn medlemmar.
Tnga motioner hade inkommit.

q
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16 Valberedningens fiirslag till styrelse och revisorer f6r
verksamhetsiret 2010

Valberedningen har bestett av Dan Pihl (1:17) (sammankallande), Git Mdller (1:27),
Johan Nordgren (l:47) samt suppleant Marianne Malmberg (1:7). Dan Pihl presenterade
valberedningens fcirslag.

Ordinarie styrelseledamtiter
Anders Riss6n l:59 Omval pi 2 ir (t o m stlimman 2012)
Eva Nilsson 1:26 Omval pfr 2 Ar (t o m stiimman 2012)
Anna Sandberg 1:47 Kvarvarande mandat I Ar (t o m stiimman 2011)
Lotta Nilsson 1:46 Kvarvarande mandat 1 i.r (t o m stiimman 2011)
Janne HZillstrcim 1:14 Kvarvarande mandat 1 flr (t o m stiimman 2011)

0rdfiirande
Anders Riss6n 1:59 Omval oi 1 6r

Suppleanter
Pia Sodemann 1:35 Nyval pi I lr
Sonja Jallgird 1:18 Omval pfl I ir

Revisorer
Per Adolfsson l:20 Omval pi 1 Ar
Bdrje H?ill 1:43 Nyval pi I 6r

Revisorssuppleanter
Anders Drangel 1:40 Omval pA I 6r
Christer Pihl 1:17 Omval pi 1 frr

17 Val av styrelseledamiiter, styrelseordftirande och
suppleanter

Till ordinarie styrelse ledamdter valdes Anders Rissdn (l:59) och Eva Nilsson (1:26)
Till styrelseordf6rande valdes Anders Riss6n (1:59)
Till suppleanter valdes Pia Sodemann (1:35) och Sonja Jlillgird (l: 18)

18 Val av revisorer och revisorssuppleanter
Tili revisorer valdes Per Adolfsson (l:20) och B6rje Hiill (l:43).
Till revisorssuppleanter valdes Christer Pihl (l: 17) och Anders Drangel (l:40).

19 Fr6ga om valavvalberedning
Till valberedning valdes Dan Pihl (1:17), Johan Nordgren (1:47) och Viveca Kleebinder
(1:39). Viveca var ej niirvarande pfl stiimman och fir konfirmera sitt deltasande.
Johan Nordgren utsflgs till sammankallande.
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20 Ovriga frigor
Sopbiten kommer:

- 2 maj och 22 augusti kl 11.30 - 12.30
- Notera att du sjiilv ska blira ombord sopoma, fdrra flret var det en grupp som slet

hefi fdr att det som lig kvar pi land skulle ombord, TACK ftjr ert slit och vi
hoppas att det inte beh6ver hiinda igen.

Waxholmsbflten - virtidtabel I 2314-2016
- Utresa med Sklirgflrden fredagar kl. 16.15 fran Strcimkajen
- Hemresa med Skiirg6rden s0ndagar kl. 19.15 (frfln Dalar6)
- Pris enkel resa fullt pris 110 kr, reducerat pris 70 kr (pension?irer samtbam j-19

arl

Hastigheter vid in & utfarten till Skiirkarlsedet
- Boende vid Sk[rkarlsedet vlidjar till medlemmama om atr hilla lig hastighet vid

infarten till bryggan vid Skiirkarlsedet, g?irna redan nflgot tidigare iin vid sjZilva
infarten

Nytt frAn SRV (ny information frAn denna vecka)
- Sophiimtning kommer att fiiriindras nu under 2010, ften hAmtning sack till

sopstation
- Troligen bli en soplZimningsstation vid ingbfltsbryggan och en vid parkeringen.
- SRV kommer att flterkomma till alla
- Styrelsen kommer att iterkomma di vi har fitt mer infomation
- Tills defia ar infijrt sker sophiimtning som vanligt

Dan Pihl ( 1:17) polngterade att f?isret vid Angbitsbryggan har fdrsvagats av isen och
behiiver troligtvis fltglirdas. stl,relsen/bryggfogden fick i uppdrag att understjka vad som
behtiver gdras.

Anders Riss6n informerade om den stora tallgren som nu gAtt av vid stigen mot Sddra
hamnen nu biir gi att ta ner di ytterligare gren gitt av som fdrenklar medtagandet. Jan
Hiillstrtim (1:14) har meddelat att detta kan hanteras av rcijgrupp 8 som har denna tall pfr
sitt omride.

Walter Huth (1:60), cinskade att begrensningar tas fram fdr att ge maxvikt fdr fordon
som tas iland pA 6n. Detta idr Angbirsbryggan, stranden vid AngbAtsviken samt 6ns
vegar och stigar.

21 Meddelande om ptats der stammoprotokoil hilts til lgdngligt
Protokollet kommer att skickas ut med e-post till de fastigheter som anmalt e-postadress
och med vanlig post till 6vriga.

Protokollet kommer aven atr l[ggas upp pi fcireningens hemsida. ,,,.(4
a
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22 Stdmmans avslutande
Agneta Rebo, tidigare.ordfdrande i f6reningen, och Ann Sjdberg som liimnar sin
suppleantpost i styrelsen avtackades.

Styrelsen tackade alla deltagme i Naturprojektgruppen fiir deras arbete och
engagemang. Ftiljande hm deltagit i arbetet; Evg Gottfridsdotter-Nilsson (l:26),Yiveca
Kleebinder (1:39), Ingegerd Albertsson (1:8), Benilla Adolfsson (1:20), Marianne
Malmberg (1:7), Bttrje Hiill (1:43) och Krister Berg (1:12).

Stzimmans ordftjrande Stefan Melin tackade styrelsen och deltagama samt fdrklarade
stiimman avslutad i tid och i god stZimning.

Vid protokollet

CIt^,^
Anna San

Justeras

tiwCIn'th,
Claes Davidsson Inerid Wikblad
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