
PROTOKOLL ORDINARIE STAMMA I EDESO SAMFALLIGHETS-
FORENING MANDAGEN 7 APRIL 2013, 18.30

Matteus skola, Aulan, Vanadisvdgen 16, Stockholm

1 Stdmmans rippnande
Stgelseordfdrande Pia Sodemann oppnade stiirnrnan.

2 Godkdnnande av dagordningen
Stiimman godkZinde dagordningen.

3 Val av ordfdrande vid m6tet
Bo Fernholm (1:55) valdes till mdtesordfcjrande.

4 Anmdlan av styrelsens val av protokollf6rare
Anna Sandberg (1:47) anmiildes som protokollf6rarc pe mdtet.

5 Val av justeringsman tillika rcistriknare
Anders Riss6n (1:59) och Helena Stingberg (1:48) valdes till justeringsmiin och
rdstriiknare.

6 Friga om stamman blivit stadgeentigt utlyst.
Mdtet fann att stiirffnan blivit stadgeenligt utlyst.
Kallelse skickades ut via e-post sdndag 23 mars, 2013.

7 Faststdllande av rristldngd
Lista dver niirvarande och med fullmakt representerade fastighetsligare uppriittades av
Lars-Gunnar Taube (l:42\ och Asa Ridbo (1:36) vid medlernmarnas ankomst till mdtet.

38 rOstberiittigade fastigheter var representerade.

I Fdredragning av styrelsens Arsredovisning
A"rsredovisningen gick igenom. Styrelsen informerade om att ett ftyckfel finns i den
utskickade redovisningen f6r resultatriikning av Ga2a, under posten Rdjmaskiner &
utrustning stAr -25 546 kronor och det ska vara -10 546 kronor. Kolumnen summerar
dock konekt.

9 Friredragning av revisorernas berdttelse
Stiimmans ordfdrande presenterade revisorernas berattelse diir revisorema tillstyrker att
styrelsen beviljas ansvarsfrihet f6r verksamhetsiret.

Stiimman godkiinde revisionsberatblsen.

10 Beslut om faststallande av resultat och balansrdkning
Stiimman faststiillde resultat och balansrZikninsen. 4r
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11 Friga om arvoden 6t styrelseledamdter, suppleanter,
revisorer och revisorssuppleanter

Det beslutades att ingen ersattning skall utgi 2014.

12 Frilga om ansvarsfrihet f<ir styrelseledamdterna
Stzirnrnan beslutade att bevilja styrelseledamdterna ansvarsfrihet.

13 Framstdllan frAn styrelsen - att besluta om genom r6stning

l3.l Motion "Extra bdtplatser pd Edesiin och prissdttning fdr
dessa"

Stiirnman r6stade och 10 fastigheter rdstade frir motionen och 21 fastigheter rdstade
emot. Stiimman avslog motionen i alla delar.

Walter Huth (1:60) beg:irde en reservation till protokollet. Den har senare inkommit och
framg6r av Bilaga 1.

1 3.2 Motion " Betrdffande ekonom iskt ansvar fi5r kraftledning"
Stamman beslutade att ge st1'relsen i uppdrag att kontakta Vattenfail fdr att utreda om
avtalet kan upphcira att giilla.

13.3Motion "GdstbojfiSr stora bdtar vid Angbdtsbryggan"
Fredrik Hammarberg (1:10) meddelade att egaren till vattnet (1:1), Ingemar
Hammarberg motsiitter sig att en bojsten liiggs i. Krister Berg (l:12) meddelade att man
tidigare fitt en muntlig dispens av Vattenfall. Bj6rn Sdderberg (1:50) fdreslog att
nyttjandet av giistbojen pA nagot satt skulle vara avgiftsbelagd.

Stiimman beslutade att anlegga giistboj enligt denna motion villkorat fdljande:
. ett positivt beslut av Vattenfalls godkiinnande altemativt, fdrutsatt att avtalet med

Vattenfall dalerad 1997 -06-27 kan bringas att upphdra, att utredning kan visa att en
g2istboj f2ist vid bojsten inte strider mot det ankringsfrirbud som enligt giillande
fcirfattning frin L2insstyrelsen rider 100 meter frin Vattenfalls kabel.

o Avslag pi ftireslagna regelverket rdrande forvaltningen av giistbojen (punkt 1-5 i
motlonen).

r F<irbehflllet att en utredning kring rZittigheter kring vattenomredet visar pA mtijlighet.

Styrelsen fick ocksa i uppgift att utreda om nyttjandet kan avgiftsbeliiggas utan stor
administrativ insats.

1 3.4 Budget och ersdebiteringar
F6r midsommar ska en ansvarig person finnas som hAller ihop hela midsommarfirandet
inklusive de finansiella ramarna. Den kontaktpersonen ger sedan en samlad redovisning
till kass<jren som dfl ger ersiittning mot kvitto. F<jreningen ersdfier endast belopp upp till
budgectak. Pi stiimman var det ingen som anm?ilde sig som ansvarig.

St?imman beslutade att tills vidare liimna posten kvar i budget och awakta att nagon
anmdler sig som ansvarig. FIer medlemmar informerade att de kan tZinka sig att hjiilpa
till med midsommarfirandet oi sarnma satt som tidisare 6r.
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Inga Thdrn ( 1:51) meddelade att hon tycker att fdreningens Fcirvaltnings &
Underhiilsplan Zir ett bra dokument.

Stlimman beslutade att fdljande irsdebiteringar ska galla 2OI4:

Ga1 Sklirkarlsedet 4 347 lclmedlem
Ga2a Allmiinningar m.m. 458 kr/medlem
Ga2b Smflb6tsbryggor l-andel -80 kr/medlem
Ga2b Smibitsbryggor lO-andel -800 kr/medlem

St?irnman f6rordade att f6ljande irsdebiteringar ska gdlla 2014:
Vasrcfiorp Parkering 100 kr/parkeringsplats

Betalning fdr samtliga sektioner ska ske senast den 31 augusti 2014.

1 3. 5 Betal n i ngspdm i n nelseavg ift
Bo Wallberg ( 1:38) meddelade att hans uppfattning var att fdreningens
piminnelseavgifter inte ?ir fcirenligt med lag. Styrelsen fick i uppgift att undersdka detta.

St?irnman beslutade att peminnelseavgift pi 250 kronor debiteras per pflrninnelse som
skickas ut givet att det ha er sig inom lagliga ramar.

l3.6Sldtterdag och rojdag 2014 samt motion "Arbetsdagar"
Stiimman beslutade att avsli motionen.

Stiimman beslutade att sletterdag ska ske 30 augusti enligt riktlinjer i handboken.

Stiimman beslutade att rdjdagar ska ske gruppvis enligt indelning och direktiv i
handboken pA ett av fciljande datum: 17 maj altemativt 13 september.

Sammankallande fdr gruppen ser till att v?ilja ett av ovanstaende datum som passar
deltagama i arbetsgmppen. Vilken dag som gruppen viiljer ska meddelas styrelsen (pi
mail edeso.samfallighet@googlemail.com) senast 3 veckor innan och information om
gruppemas valda rdjdag kommer att finnas pfl hemsidan. Som vanligt giiller att
eventuella triid som man iimnar f?illa under rdjdagen meste miirkas upp senast tve
veckor innan beslutad rojdag.

1 3.7 Framtida bdtplatser pA fastlandet
Styrelsens rekommendation till stiimman betrZiffande brygganl?iggningen pi
Skiirkarlsedet iir mot bakgrund av osdkerheten om Zigarfdrhillandet till aktuellt
vattenomride att fokus riktas mot vilka underhAllsitgiirder som ska utf<iras pi
anl2iggningen och att frigan om en eventuell ny lantmatedfdniittning och/eller iindrad
anviindning av anl[ggningen skjuts pi framtiden.

Som en konsekvens d?irav fdreslar stgelsen att arbetsguppen Framtida bitplatser pi
fastlandet lZiggs ned.

Tack till Walter Huth (1:60) fdr stort engagemang.
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14 Information frin styrelse

14.1 Status Vattenfalls projeW pd 6n och dterstdllande
Vattenfalls arbete med elkabeln har utfdrts under 2013. Hdgspiinningsledningen har
blivit nedgriivd och tvA stycken transformatorstationer finns nu pi plats.

Vattenfall har i princip slutfdrt sitt uppdrag. Det som kvarst6r :ir att eterstiilla de
omfattande skador som uppkommit pA fdreningens mark, viigar och diken vid
byggnationen. Vattenfall har informerat att det tar ca en minad innan arbetet kan
pibiirjas fdr att vatten ska sjunka undan och marken torka upp.

Johan Nordgren (1:47) och Lotta Nilsson (1:46) st2iller upp fr6n fdreningen fdr att driva
dialogen mot Vattenfall hur stigar och viigar kan iterstiillas. Andra medlemmar som vill
delta fir gZirna kontakta Johan.

Stiimman uttryckte att do $asvagar vi har pi 6n ska bevaras.

Tunga fordon har tagits iland 6ver Angbitsbryggan och en eventuell besiktning av
bryggan bilr ske. Stamman gav styrelsen i uppgift att foftsatta dialogen med Vattenfall.

l4.2Avloppsfrdgan
Under 2013 genomfdrde Sddertdrns mi1j6- och hiilsoskyddsftirbund en inventering av
avloppen pi Edescin och niistan samtliga (46 st) har fefi ett fdrelaggande att anlagga nytt
avlopp. Ovriga (13 st) har av olika anledningar inget frirel?iggande. Situationen gdr att
f6reningen kan fdrviinta sig en okad belastning pA bryggor, viigar och stigar di detta ska
etgitudas. Vad styrelsen frirstir ska det mesta vara etg?irdat i slutet av 2015. Stgelsen
uppmanar:

o Boende uppmanas att samarbeta om mdjligt fiir att minska belastning pA
allmZinningar, vigar och bryggor.

r Fastighetsiigama fAr glima informera varandra om bra ldsningar

Styelsen vill ocksfl pflminna om att:
. Fastighetsagaren iir ansvarig fdr eventuella skador pi anl2iggningar och mark som

fastighetsZigaren eller dennes byggentreprendrer ellet andra uppdragstagare
f<irorsakar. A11 sijnderkdrd mark, skadade vligar eller bryggor tillh6rande
samfiilligheten ska sk1'ndsamt Aterstiillas av fastighetsiigaren som varit upphov till
skadan. Aterstlillandet skall ske p6 fastighetsiigarens bekostnad och till det skick
som anliiggningen var innan skadan uppstod.

Styrelsen och ftireningen kan i detta hjiilpa till att sprida information. Ett fijrslag 2f att
den Facebook-grupp som finns (Vi pA Edes6n) anviinds som forum fcjr dessa frigor.

k
'(

4 (8)



Foljande fastigheter iir bryggfogdar vid fdreningens olika bryggor.

Brygea Narnn Fastighet

l4.SBryggfogdar 2014

Skiirkarlsedet
Skiirkarlsedet
Siidra L-bryggan
Stidra Pontonen
Angbitsviken
V2istra Sidan

Osterglo ponton
usterglo nolTa

Osterglo fasta bryggan Sjdberg l:22

Davidsson l:41
Huth 1:60
G<iransson 1: 15
Markeborn l:14
Pihl l :17
Blom 1:31

Wallberg 1:38
Landare 1:35

Anders Riss6n pipekade att det 2ir viktigt att bryggfogdar informerar och rapporterar
behov av reparationer som identifieras under upptagning sfl att detta kan budgeteras och
etgitudas infdr iliiggning till kommande szisong. Viktigt iir ockse aft rapportering sker
under sommarsasongen niir reparationsbehov uppstar se att akuta reparationer snabbt
kan beslutas och senomfdras."

l4.4Bomupptagning 2014 och ildggning 2015 Skdrkarlsedet
Foljande fastigheter deltar vid bomupptagning och bomil2iggning kommande siisong.

B6tplats Namn Fastighet
Albertsson 1:8
Davidsson 7:41
Alinder 1:36
Odeen 1:49
Adolfssoon 1:20
Hammarberg 1: 10
Fred l:34
Huth 1:60

14.51 Fordndringar i Handboken version 7, 2013
Styrelsen informerade om fdljande f6rZindringar i Handboken:

. Sopor
o Eldningsplatserenligttidigareinformation
o Nya medlemmar - kartor
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| 4.6 Eldning & eldningsplatser

PA vissa delar av dn ser det tyviir ganska skrZipigt ut. Nigra skriiphdgar har viixt sig
viildigt stora och vi vill diirfdr passa pe att upplysa om att de eldningsplatser som
f6reningen har:

o Vid vassen p5 norra sidan
. Ostergloiingen
o Vid 1:43 (denna iir inte OK att bygga htig pa, utan ska eldas i anslutning till att

den byggs.)
. Midsommaraingen
o Kiirret vid Jungfrufjiirden
o Sddra hamnen i viken

Tiink ocksi pA fdljande innan du liigger skriip pi hcigama:

o Elda ner allt du liigger pA en h6g - de som nyttjar hdgama 2ir ocksi ansvariga fdr
att delta vid eldningama, g5 eldvakt osv.

o Vi eldar gtenar, sly och liknande. Vi eldar inte m6bler, ldv, gras rnm.
r Skapa inte for stora h<igar, de meste kunna hanteras utan risk och oliigenhet fdr

oss alla pi <in.
r TZink pi grannar d& ni eldar

15 Motioner frin medlemmar

15.1"Extra bdtplatser pA Edesdn och prisseftning f6r dessa"
Motionen iir hanterad i ounkt 13.1

1 5.2 "Betrilffande ekonomisW ansvar f6r kraftledning"
Motionen Zir hanterad i Dunkt 13.2

1 5.3 "Gdstplatsbojen fiir stora bdtar vid dngbAtsbryggan"
Motionen iir hanterad i punkt 13.3.

lS. "Servitut gdllande brygga och si.Sbod ftir Edestin 1:29"
St2imman beslutade att liimna denna motion utan avseende.

1 5. 5 " Stra n d s kyddsd i s pens"
Styrelsen har informerat stamman under punkt 13.7 siledes faller gkandet i motionen.
St[rnman liimnade motionen utan avseende.

Fcir att tydliggdra sfl giiller fortfarande fdljande enligt tidigare stiimmobeslut och
information i Handboken:

o Maximal tillaten bfltliined lir 5 meter. Maximal tilliten bitbredd ar 2 ngter.
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16 Valberedningens fdrslag till styrelse och revisorer frir
verksamhetsiret 2014

Valberedningen har bestitt av Anders Riss6n (1:59) sammankallande och Piir Wikblad
(1:23).

Ordinarie styrelseledamiiter
Eva Gottfridsdotter-Nilsson 1:26 Omval pi 2 Ar (t.o.m. 2016)
Anna Sandberg 1:47 Vald t.o.m. stiimman 2015
Lars-Gunnar Taube 1:42 Vald t.o.m. stiimman 2015
Bjdrn Alinder 1:36 Fyllnadsval till stiimman 2015 (fdr Asa RAdbo.l
Daniel Saberski 1:9 Nyval pi 2 ar (t.o.m. 2016)

0rdfiirande
Lars-Gunnar Taube 1:42 Nwal oi 1 6r

Suppleanter
Pia Sodemann 1:35 Nyval pA 1 Ar
Bjdm Sdderberg 1:50 Omval pi 1 ir

Revisorer
Per Adolfsson 1:20 Omval pA 1 Ar
B6rje Hiill 1:43 Omval pi 1 6r

Revisorssuppleanter
Anders Drangel 1:40 Omval pi 1 6r
Viveca Kleebinder 1:39 Nwal oA 1 Ar

17 Val av styrelseledamriter, styrelseordfrirande och
suppleanter

Till ordinarie styrelse ledam<iter valdes Eva Gottfridsdotter-Nilss on I:26, Bj6m Alinder
1:36 och Daniel Saberski 1:9.

Till stl,relseordfdrande valdes Lars-Gunnar Taub e (l:42) pil ett itr.

Till suppleanter valdes Pia Sodemann (1:35) och Bj6m Sdderberg (1:50) pi ett Ar.

18 Val av revisorer och revisorssuppleanter
Till revisorer valdes Per Adolfsson (1:20) och Bdrje HAil (1:43) pi ett ir.
Till revisorssuppleanter valdes Viveca Kleebinder (1:39) och Anders Drangel (1:40) pi
ett er.

19 Friga om valavvalberedning
Till valberedning valdes Anders Rissdn (1:59) och Piir Wikblad (1:23).
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20 Ovriga frAgor
En friga om sopor och SRV stiilldes och Anders Rissdn frin fdreningen arbetsgrupp
kring SRV meddelade att han inte h6ft negot ftan kornmunen. Bo Wallberg informerade
Aven han att det troligtvis inte finns nigra fdrlindringar i niirtid di kommunen nyligen
har upphandlat denna tjZinst fdr ltterligare en tre6rsperiod.

21 Meddelande om plats dar stammoprotokoll hAlls tillgdngligt
Protokollet kommer att skickas ut med e-Dost till de medlemmar som anm?ilt e-
postadress.

Protokollet kommer Aven att leggas upp pA fdreningens hemsida.

22 Stdmmans avslutande
Stiimmans ordfdrande Bo Fernholm tackade styrelsen och deltagama samt f<irklarade
stZirnrnan avslutad i tid och i god stiinuring.

Styrelseledamot Asa Ridbo (1:36) och ordf6rande Pia Sodemann artackades fdr sina
insatser i styrelsen.
Walter Huth tackades fcir sitt engagemang med arbetet kring bitplatser pi fastlandet.
Anders Rissdn tackades f6r sin fleririga insats kring fdreningens bryggor.
Bo Femholm tackades f6r sin insats som stiimmans ordfcirande.

Justeras

Anders Rissdn (1:59)
A?_
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