PROTOKOLLORDINARIESTAMMAI EDESOSAMFALLIGHETSFORENING
MANDAGEN
7 APRIL2013,18.30
Matteusskola,Aulan,Vanadisvdgen16, Stockholm
1 Stdmmansrippnande
Stgelseordfdrande Pia Sodemann oppnade stiirnrnan.

2 Godkdnnande
av dagordningen
Stiimman godkZindedagordningen.

3 Val av ordfdrandevid m6tet
Bo Fernholm (1:55) valdestill mdtesordfcjrande.

4 Anmdlanav styrelsensval av protokollf6rare
(1:47)anmiildessomprotokollf6rarcpe mdtet.
AnnaSandberg

5 Val av justeringsman
tillikarcistriknare
AndersRiss6n(1:59)och HelenaStingberg(1:48)valdestill justeringsmiin
och
rdstriiknare.

6 Friga om stammanblivit stadgeentigt
utlyst.
Mdtet fann att stiirffnan blivit stadgeenligtutlyst.
Kallelseskickades
ut via e-postsdndag23 mars,2013.

7 Faststdllandeav rristldngd
Lista dver niirvarandeoch med fullmakt representerade
fastighetsligareuppriittadesav
Lars-Gunnar
Taube(l:42\ och AsaRidbo (1:36)vid medlernmarnas
ankomsttill mdtet.
38 rOstberiittigade
fastighetervar representerade.
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Fdredragning
av styrelsensArsredovisning

A"rsredovisningen
gick igenom.Styrelseninformeradeom att ett ftyckfel finns i den
utskickaderedovisningenf6r resultatriikningav Ga2a,underpostenRdjmaskiner&
utrustningstAr-25 546kronorochdet skavara-10 546kronor.Kolumnensummerar
dock konekt.

9 Friredragning
av revisorernas
berdttelse
Stiimmansordfdrandepresenterade
revisorernasberattelsediir revisorematillstyrker att
styrelsenbeviljasansvarsfrihet
f6r verksamhetsiret.
Stiimmangodkiinderevisionsberatblsen.

10 Beslut om faststallandeav resultatoch balansrdkning
Stiimman faststiillde resultat och balansrZikninsen.
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11 Friga om arvoden6t styrelseledamdter,
suppleanter,
revisoreroch revisorssuppleanter
Det beslutades
att ingenersattningskallutgi 2014.

12 Frilgaom ansvarsfrihet
f<irstyrelseledamdterna
Stzirnrnan
beslutadeattbeviljastyrelseledamdterna
ansvarsfrihet.

13 FramstdllanfrAn styrelsen- att beslutaom genom r6stning
l3.l Motion "Extra bdtplatser pd Edesiin och prissdttning fdr
dessa"
Stiirnmanr6stadeoch 10fastigheter
rdstadefrir motionenoch21 fastigheter
rdstade
emot.Stiimmanavslogmotioneni alla delar.
WalterHuth (1:60)beg:irdeenreservation
till protokollet.Denharsenareinkommitoch
framg6rav Bilaga 1.

13.2Motion " Betrdffande ekonom iskt ansvar fi5r kraftledning"
Stammanbeslutadeatt ge st1'relseni uppdragatt kontakta Vattenfail fdr att utredaom
avtalet kan upphcira att giilla.

13.3Motion "GdstbojfiSr stora bdtar vid Angbdtsbryggan"
Fredrik Hammarberg(1:10) meddeladeatt egarentill vattnet (1:1), Ingemar
Hammarbergmotsiittersig att en bojstenliiggs i. Krister Berg (l:12) meddeladeatt man
tidigare fitt en muntlig dispensav Vattenfall. Bj6rn Sdderberg(1:50) fdreslog att
nyttjandetav giistbojenpA nagot satt skulle vara avgiftsbelagd.
Stiimmanbeslutadeatt anleggagiistboj enligt dennamotion villkorat fdljande:
. ett positivt beslut av Vattenfalls godkiinnandealtemativt, fdrutsatt att avtaletmed
Vattenfall dalerad 1997-06-27 kan bringas att upphdra, att utredning kan visa att en
g2istbojf2istvid bojsten inte strider mot det ankringsfrirbudsom enligt giillande
fcirfattning frin L2insstyrelsenrider 100 meter frin Vattenfalls kabel.
o Avslag pi ftireslagnaregelverketrdrandeforvaltningen av giistbojen(punkt 1-5 i
motlonen).
r F<irbehflllet att en utredning kring rZittigheterkring vattenomredet visar pA mtijlighet.
Styrelsenfick ocksai uppgift att utredaom nyttjandetkan avgiftsbeliiggasutan stor
administrativinsats.

13.4Budget och ersdebiteringar
F6r midsommar ska en ansvarigpersonfinnas som hAllerihop hela midsommarfirandet
inklusive de finansiella ramarna.Den kontaktpersonenger sedanen samladredovisning
till kass<jrensom dfl ger ersiittningmot kvitto. F<jreningenersdfierendastbelopp upp till
budgectak. Pi stiimmanvar det ingen som anm?ildesig som ansvarig.
St?immanbeslutadeatt tills vidare liimna postenkvar i budget och awakta att nagon
anmdler sig som ansvarig. FIer medlemmar informerade att de kan tZinkasig att hjiilpa
till med midsommarfirandetoi sarnmasatt som tidisare 6r.
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Inga Thdrn ( 1:51) meddeladeatt hon tycker att fdreningensFcirvaltnings&
Underhiilsplan Zirett bra dokument.
Stlimmanbeslutadeatt fdljande irsdebiteringarska galla 2OI4:
Ga1
Ga2a
Ga2b
Ga2b

Sklirkarlsedet
Allmiinningar m.m.
Smflb6tsbryggorl-andel
Smibitsbryggor lO-andel

4 347 lclmedlem
458 kr/medlem
-80 kr/medlem
-800 kr/medlem

St?irnmanf6rordade att f6ljande irsdebiteringar ska gdlla 2014:
Vasrcfiorp Parkering
100 kr/parkeringsplats
Betalning fdr samtliga sektionerska ske senastden 31 augusti2014.

13.5 Betalni ngspdmi nnelseavgift
Bo Wallberg( 1:38)meddelade
att hansuppfattningvar att fdreningens
piminnelseavgifterinte ?irfcirenligtmed lag. Styrelsenfick i uppgift att undersdkadetta.
St?irnman
beslutade
pi 250kronordebiteras
att peminnelseavgift
perpflrninnelse
som
skickasut givetatt detha er sig inom lagligaramar.

l3.6Sldtterdag och rojdag 2014 samt motion "Arbetsdagar"
Stiimmanbeslutade
att avsli motionen.
Stiimmanbeslutadeatt sletterdagska ske 30 augustienligt riktlinjer i handboken.
Stiimmanbeslutadeatt rdjdagarskaske gruppvisenligt indelning och direktiv i
pAett av fciljandedatum:17maj altemativt13september.
handboken
Sammankallande
fdr gruppensertill att v?iljaett av ovanstaende
datumsompassar
deltagama
i arbetsgmppen.
Vilken dagsomgruppenviiljer skameddelasstyrelsen(pi
mail edeso.samfallighet@googlemail.com)
senast3 veckorinnanochinformationom
gruppemas
valdardjdagkommeratt finnaspfl hemsidan.
Somvanligtgiiller att
eventuellatriid som man iimnarf?illaunderrdjdagenmestemiirkasupp senasttve
veckorinnanbeslutadrojdag.

13.7Framtida bdtplatser pA fastlandet
Styrelsensrekommendationtill stiimmanbetrZiffande
pi
brygganl?iggningen
Skiirkarlsedetiir mot bakgrundav osdkerhetenom Zigarfdrhillandettill aktuellt
vattenomrideatt fokus riktas mot vilka underhAllsitgiirdersom skautf<iraspi
anl2iggningen
och att frigan om en eventuellny lantmatedfdniittningoch/elleriindrad
anviindningav anl[ggningenskjutspi framtiden.
Somen konsekvensd?iravfdreslarstgelsen att arbetsguppenFramtidabitplatser pi
fastlandetlZiggsned.
Tacktill WalterHuth (1:60)fdr stortengagemang.
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14 Informationfrin styrelse
14.1 Status Vattenfalls projeW pd 6n och dterstdllande
Vattenfallsarbetemedelkabelnharutfdrtsunder2013.Hdgspiinningsledningen
har
blivit nedgriivdochtvAstyckentransformatorstationer
finnsnu pi plats.
Vattenfall har i princip slutfdrt sitt uppdrag.Det somkvarst6r:ir att eterstiillade
omfattandeskadorsomuppkommitpAfdreningensmark, viigar och diken vid
byggnationen.Vattenfall har informeratatt det tar ca en minad innan arbetetkan
pibiirjas fdr att vattenska sjunkaundanoch markentorka upp.
JohanNordgren(1:47)ochLottaNilsson(1:46)st2illerupp fr6n fdreningenfdr att driva
dialogenmot Vattenfall hur stigaroch viigar kan iterstiillas. Andra medlemmarsomvill
deltafir gZirna
kontaktaJohan.
Stiimmanuttryckte att do $asvagarvi har pi 6n skabevaras.
Tunga fordon har tagits iland 6ver Angbitsbryggan och en eventuellbesiktning av
bryggan bilr ske. Stammangav styrelseni uppgift att foftsattadialogenmed Vattenfall.

l4.2Avloppsfrdgan
Under 2013 genomfdrdeSddertdrnsmi1j6- och hiilsoskyddsftirbunden inventering av
avloppen pi Edescinoch niistan samtliga (46 st) har fefi ett fdrelaggande att anlagga nytt
avlopp. Ovriga (13 st) har av olika anledningaringet frirel?iggande.
Situationengdr att
f6reningen kan fdrviinta sig en okad belastning pA bryggor, viigar och stigar di detta ska
etgitudas.Vad styrelsenfrirstir ska det mestavara etg?irdati slutet av 2015. Stgelsen
uppmanar:
o Boendeuppmanasatt samarbetaom mdjligt fiir att minska belastningpA
allmZinningar,vigar och bryggor.
r FastighetsiigamafAr glima informera varandraom bra ldsningar
Styelsen vill ocksflpflminna om att:
. Fastighetsagaren
iir ansvarigfdr eventuellaskadorpi anl2iggningaroch mark som
fastighetsZigareneller dennesbyggentreprendrer ellet andra uppdragstagare
f<irorsakar.A11sijnderkdrd mark, skadadevligar eller bryggor tillh6rande
samfiilligheten ska sk1'ndsamtAterstiillas av fastighetsiigaren som varit upphov till
skadan. Aterstlillandet skall ske p6 fastighetsiigarensbekostnad och till det skick
som anliiggningenvar innan skadanuppstod.
Styrelsen och ftireningen kan i detta hjiilpa till att sprida information. Ett fijrslag 2f att
den Facebook-gruppsom finns (Vi pA Edes6n)anviindssom forum fcjr dessafrigor.
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l4.SBryggfogdar 2014
Foljandefastigheteriir bryggfogdar vid fdreningensolika bryggor.
Brygea
Skiirkarlsedet
Skiirkarlsedet
Siidra L-bryggan
StidraPontonen
Angbitsviken
V2istraSidan
Osterglofastabryggan
Ostergloponton
usterglo nolTa

Narnn

Fastighet

Davidsson l:41
Huth
1:60
G<iransson1:15
Markeborn l:14
Pihl
l:17
Blom
1:31
Sjdberg
Wallberg
Landare

l:22
1:38
1:35

AndersRiss6npipekadeatt det 2irviktigt att bryggfogdarinformeraroch rapporterar
behovav reparationer
somidentifierasunderupptagningsflatt dettakanbudgeteras
och
etgitudas
infdr iliiggningtill kommandeszisong.
Viktigt iir ockseaftrapporteringsker
undersommarsasongen
niir reparationsbehov
uppstarseatt akutareparationer
snabbt
kanbeslutasoch senomfdras."

l4.4Bomupptagning 2014 och ildggning 2015 Skdrkarlsedet
Foljandefastigheterdeltar vid bomupptagningoch bomil2iggningkommandesiisong.
B6tplats

Namn

l4
15
L6
34
35

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

JO

50
51

Fastighet

14.51Fordndringar i Handboken version 7, 2013
Styrelsen informerade om fdljande f6rZindringar i Handboken:
. Sopor
o Eldningsplatserenligttidigareinformation
o Nya medlemmar - kartor

Ln
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| 4.6Eldning & eldningsplatser
PA vissa delar av dn ser det tyviir ganska skrZipigtut. Nigra skriiphdgar har viixt sig
viildigt storaoch vi vill diirfdr passape att upplysa om att de eldningsplatsersom
f6reningenhar:
o

Vid vassenp5 norra sidan

.

Ostergloiingen

o

Vid 1:43 (dennaiir inte OK att bygga htig pa, utan ska eldasi anslutningtill att
den byggs.)
Midsommaraingen
Kiirret vid Jungfrufjiirden
Sddrahamneni viken

.
o
o

Tiink ocksi pA fdljande innan du liigger skriip pi hcigama:
o
o
r
r

Elda ner allt du liigger pA en h6g - de som nyttjar hdgama2irocksi ansvarigafdr
att delta vid eldningama,g5 eldvakt osv.
Vi eldar gtenar,sly och liknande. Vi eldar inte m6bler, ldv, grasrnm.
Skapainte for storah<igar,de mestekunna hanterasutan risk och oliigenhetfdr
oss alla pi <in.
TZinkpi grannar d& ni eldar

15 Motionerfrin medlemmar
15.1"ExtrabdtplatserpA Edesdnoch prisseftningf6r dessa"
Motioneniir hanteradi ounkt 13.1

15.2 "Betrilffande ekonomisW ansvar f6r kraftledning"
Motionen Zirhanteradi Dunkt 13.2

15.3 "Gdstplatsbojen fiir stora bdtar vid dngbAtsbryggan"
Motioneniir hanteradi punkt 13.3.

lS. "Servitut gdllande brygga och si.Sbodftir Edestin 1:29"
St2immanbeslutadeatt liimna dennamotion utan avseende.

15.5 " Strandskyddsd is pens"
Styrelsenhar informerat stammanunder punkt 13.7 siledes faller gkandet i motionen.
St[rnman liimnademotionen 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.

1n
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16 Valberedningensfdrslag till styrelseoch revisorerfrir
verksamhetsiret2014
Valberedningen
harbestitt av AndersRiss6n(1:59)sammankallande
ochPiirWikblad
(1:23).
Ordinarie styrelseledamiiter
Eva Gottfridsdotter-Nilsson
1:26
AnnaSandberg1:47
Lars-Gunnar
Taube1:42
Bjdrn Alinder 1:36
DanielSaberski1:9

Omvalpi 2 Ar(t.o.m.2016)
Vald t.o.m.stiimman2015
Vald t.o.m.stiimman2015
Fyllnadsvaltill stiimman2015(fdr AsaRAdbo.l
Nyval pi 2 ar (t.o.m.2016)

0rdfiirande
Lars-Gunnar
Taube1:42

Nwal oi 1 6r

Suppleanter
Pia Sodemann1:35
Bjdm Sdderberg1:50

Nyval pA 1 Ar
Omvalpi 1 ir

Revisorer
PerAdolfsson1:20
B6rjeHiill 1:43

OmvalpA 1 Ar
Omvalpi 1 6r

Revisorssuppleanter
AndersDrangel1:40
VivecaKleebinder1:39

Omvalpi 1 6r
Nwal oA 1 Ar

17 Val av styrelseledamriter,styrelseordfrirandeoch

suppleanter
Till ordinariestyrelseledam<iter
valdesEva Gottfridsdotter-Nilss
on I:26, Bj6m Alinder
1:36ochDanielSaberski
1:9.
Till stl,relseordfdrande
valdesLars-Gunnar
Taube (l:42) pil ett itr.
(1:35)ochBj6m Sdderberg
Till suppleanter
(1:50)pi ett Ar.
valdesPia Sodemann

18 Val av revisoreroch revisorssuppleanter
Till revisorervaldesPerAdolfsson(1:20)ochBdrje HAil (1:43)pi ett ir.
Till revisorssuppleanter
valdesVivecaKleebinder(1:39)ochAndersDrangel(1:40)pi
ett er.

19 Friga om valavvalberedning
Till valberedning
valdesAndersRissdn(1:59)ochPiirWikblad(1:23).
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20 OvrigafrAgor
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
Avenhan att det troligtvis inte finns nigra fdrlindringar i niirtid di kommunen nyligen
har upphandlat denna tjZinstfdr ltterligare en tre6rsperiod.

21 Meddelande
om platsdarstammoprotokoll
hAllstillgdngligt
Protokollet kommer att skickas ut med e-Dosttill de medlemmar som anm?iltepostadress.
Protokollet kommer Avenatt leggasupp pA fdreningenshemsida.

22 Stdmmansavslutande
StiimmansordfdrandeBo Fernholmtackadestyrelsenoch deltagamasamtf<irklarade
stZirnrnan
avslutadi tid och i god stiinuring.
Styrelseledamot
AsaRidbo (1:36)ochordf6randePia Sodemann
artackades
fdr sina
insatseri styrelsen.
Walter Huth tackadesfcir sitt engagemang
med arbetetkring bitplatser pi fastlandet.
AndersRissdntackades
f6r sin fleririga insatskring fdreningens
bryggor.
Bo Femholmtackadesf6r sin insatssom stiimmansordfcirande.

Justeras

A?_

AndersRissdn(1:59)
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