
PROTOKOLL ORDINARIE STÄMMA I EDESÖ SAMFÄLLIGHETS-
FÖRENING TORSDAGEN 26 APRIL 2018, 18.30 

Matteus skola, Rum C305, Vanadisvägen 16, Stockholm 

 

1 Stämmans öppnande 

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

 

2 Godkännande av dagordningen 

Stämman godkände dagordningen. 

 

3 Val av ordförande vid mötet 

Bo Fernholm (1:55) 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 

Maria Sjödin (1:8) och Robin Nordgren (1:45) valdes till justeringsmän och rösträknare. 

 

6 Fråga om stämman blivit stadgeenligt utlyst. 

Mötet fann att stämman blivit stadgeenligt utlyst.  

Kallelse skickades ut via e-post torsdag 12 april, 2018 samt lades upp på föreningens 

hemsida. 

 

7 Fastställande av röstlängd 

Lista över närvarande och med fullmakt representerade fastighetsägare upprättades av 

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

 

24 av öns 58 fastigheter var representerade, varav 23 röstberättigade. 

 

8 Föredragning av styrelsens årsredovisning 

Årsredovisningen gicks igenom. Stämman godkände årsredovisningen. 

 

9 Föredragning av revisorernas berättelse 

Anders Hellgren (1:13) presenterade revisorernas berättelse där revisorerna tillstyrker 

att styrelsen beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2017. 
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Stämman godkände revisionsberättelsen. 

 

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). 

 

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 Motion 1 – Skärkarlsedet 

Stämman bifaller motionen. Konkret redogörelse kring uppdatering av Y-bommarna 

kommer ske inför nästa årsstämma men information skickas till styrelsen innan dess för 

att diskutera och hålla medlemmarna informerade. Arbetsgruppen består av Walter Huth 

(1:60) som i sitt arbete även skall undersöka huruvida Skärkarlsedets ”vågbrytare” bör 

uppdateras.  

 

13.2 Motion 2 – Boj vid ångbåtsbrygga 

Stämman bifaller motionen att arbetsgruppen bestående av Anders Rissén (1:59), skall 

arbeta för att det redan budgeterade iläggandet av gästboj vid ångbåtsbryggan sker till 

sommaren. I ärendet poängterades från Hammarberg (1:10) att beakta tidigare 

korrespondens mellan styrelsen och Hammarberg (1:10) i frågan. 

 

13.3 Budget och årsdebiteringar 

Renoveringar av bryggor kommer krävas framöver varför avgiften ligger något högre än 

tidigare för fonderingar. Smärre reparation av ångbåtsbryggan diskuterades då pelarna 

under är anfrätta. Önskemål från stämman att styrelsen undersöker kostnad för 

reparation av ångbåtsbryggan. 

 

Övrigt – gällande underhållsplanen så diskuterades även vågbrytare och/eller stenkista 

norra bryggan i Skärkarlsedet. 

 

Stämman beslutade att följande årsdebiteringar ska gälla 2018: 

Ga1  Skärkarlsedet   2 108 kr/medlem 

Ga2a Allmänningar m.m.       792 kr/medlem 
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Ga2b Småbåtsbryggor 1-andel      270 kr/medlem 

Ga2b Småbåtsbryggor 10-andel    2 701 kr/medlem 

 

Stämman förordade att följande årsdebiteringar ska gälla 2018:  

Västertorp Parkering   100 kr/parkeringsplats 

 

Betalning för samtliga sektioner ska ske senast den 31 augusti 2018. 

 

Ansvarig för midsommarfirandet blir Daniel Saberski (1:9) och Lina Karström. 

 

13.4 Slåtterdag och röjdag 2018 

Styrelsen föreslår att slåtterdag sker 25 augusti enligt riktlinjer i handboken. 

Styrelsen föreslår att röjdag är 12 maj för de grupper som vill göra arbetet på våren och 

8 september för de som vill göra arbetet på hösten – om inte gruppen kommer överens 

om annat datum som meddelas styrelsen. Stämman fastställde dessa datum. 

 

14 Information från styrelse 

14.1 Bryggfogdar 2018 

Följande fastigheter är bryggfogdar vid föreningens olika bryggor. 

 

Brygga  Namn Fastighet Båtplats 

Skärkarlsedet Arfwidsson  1:33  5 

Skärkarlsedet Wikblad  1:23  7 

Södra L-bryggan Carlsson  1:48  1 

Södra Pontonen Nilsson L  1:46  14 

Ångbåtsviken Rissén  1:59  1 

Västra Sidan Björkman  1:29  1 

Österglo fasta bryggan Davidsson 1:41  1 

Österglo ponton Arfwidsson  1:33  2  

Österglo norra Nilsson U  1:37  3  

 

14.2 Bomupptagning 2018 och iläggning 2019 Skärkarlsedet 

Följande fastigheter deltar vid bomupptagning och bomiläggning kommande säsong. 

 

Båtplats Namn  Fastighet 
05  Arfwidsson   1:33  

06  Saberski   1:9  

07  Wikblad P   1:23  

25  Kleebinder   1:39  

26  Malmberg   1:7  

27  Westerstrand   1:16  

44  Sobin   1:32  

45  Taube   1:42 
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14.3  Förändringar i Handboken version 10, 2018 

Ändringar eller tillägg från förra versionen ses i förtydligat ansvar för att hålla rent på 

sin parkeringsplats och att vi infört ”parkeringstillstånd” för gästplatser för att ge 

möjligheten för fler att använda dem. Även tillägg om Facebookgruppen ”Vi på 

Edesön”. 

14.4 Grovsopor 

Grovsopsbåten kommer till ön 20 maj och 19 augusti mellan kl. 11.30 – 12.30 

Tänk på att ni själva ska bära ombord era sopor och att det inte är tillåtet att förvara 

sopor eller låta sopor vara stående vid Ångbåtsbryggan. 

 

15  Valberedningens förslag till styrelse och revisorer för 
verksamhetsåret 2018 

 

Bilaga 6 Valberedningen har bestått av Anders Rissén (1:59) och Rolf Blom (1:31) där 

Anders Rissén presenterade förslaget nedan: 

 

 

Nuvarande namn  Förslag Namn 2018  Mandattid 

 

Ordinarie styrelseledamöter 

   

Eva G-Nilsson 1:26  Eva G-Nilsson 1:26                   Omval 2 år 

Catrin Rising 1:18 Helena Stångberg Carlsson 1:48   Vald t.o.m. 

  stämman 2019  

Lars-Gunnar Taube 1:42  Lars-Gunnar Taube 1:42           Vald t.o.m. 

  stämman 2019 

Björn Alinder 1:36 Björn Alinder 1:36 Vald t.o.m. 

  stämman 2019 

Daniel Saberski 1:9 Daniel Saberski 1:9       Omval 2 år 

 

Ordförande  

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

  

Suppleanter  

Markus Ernerot 1:19 Robin Nordgren 1:45 Nyval 1 år 

Helena Stångberg VAKANT Nyval 1 år  

 

Revisorer  

Anders Hellgren 1:13 Anders Hellgren 1:13 Omval 1 år  

Pär Wikblad 1:23 Pär Wikblad 1:23  Omval 1 år  

 

Revisorssuppleanter  

Anders Drangel 1:40 Anders Drangel 1:40  Omval 1 år  

Viveca Kleebinder 1:39  Viveca Kleebinder 1:39 Omval 1 år 
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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, Björn Alinder 1:36 och Daniel Saberski 1:9. 

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

Till suppleanter valdes Robin Nordgren (1:45) på ett år och tyvärr har vi i år en vakant 

suppleantstol där stämman hoppas höra från någon medlem under året som kan ställa 

upp. 

 

17 Val av revisorer och revisorssuppleanter 

Till revisorer valdes Anders Hellgren (1:13) och Pär Wikblad (1:39) på ett år. 

Till revisorssuppleanter valdes Anders Drangel (1:40) och Viveca Kleebinder (1:39) på 

ett år. 

 

18 Fråga om val av valberedning 

Till valberedning valdes Anders Rissén (1:59) och Rolf Blom (1:31). 

 

19 Övriga frågor 

 

Förtydligande från Hammarberg (1:10) kring otillåten avverkning på allmänna ytor och 

annans mark på förekommen anledning. 

 

Nya medlemmar Sofie Westerstrand (1:16) och Maria Sjödin (1:8) presenterade sig. 

 

Info om jakträtt – Samfällighetens mark. Styrelsen tar reda på vad gäller kring jakträtt 

på samfällighetens mark. När och hur får man jaga och vilka skyldigheter de som jagar 

har? Stämman önskade skyndsam utredning och målsättning att utreda innan nästa 

jaktperiod börjar. 

 

Det ”runda gruset” på den brant sluttande vägen ner till ångbåtsbryggan är inte optimalt 

då det lätt rullar och skapar risk för att halka. 

 

Vid uppkommen skada på vägen skall reparation ombesörjas av den skadeverkande 

enligt direktiv i handboken. 

 

Östergloängens slitage – frågan kom upp om vad som sker efter att Anders Drangel 

(1:40) tidigare åtagit sig att åtgärda skadorna. 

 

Vägen från ångbåtsgryggan ner mot midsommarängen bör dikas vid fastighet (1:16).  

 

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. 
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21  Stämmans avslutande 

Stämmans ordförande Bo Fernholm tackade styrelsen och deltagarna samt förklarade 

stämman avslutad i tid och i god stämning. 

 

 

 

Vid protokollet 

 

 

 

………………………………….. 

Daniel Saberski (1:9) 

 

 

 

 

Justeras 

 

 

 

……………………………………  ………………………………… 

Maria Sjödin (1:8)   Robin Nordgren (1:45) 


