
Björnö tomtägareförening 
 
 

 
 
VÄLKOMMEN TILL ÅRSMÖTE: 
Tisdagen den 15 mars 2005 kl 19:00, 
Brunns skolas matsal 
 

 
Ingen anmälan behövs till mötet. 
Registrering från 18:30 med kaffe och macka. 
Vi hoppas att vi blir ganska många. 
 

 
Av kostnads- och snabbhetsskäl läggs detta i Din brevlåda här ute. Utskicket 
innehåller insända motioner, dagordning, årsredovisning, styrelsens förslag till 
budget och valberedningens förslag till styrelse. 
 
Utskicket finns också för nedladdning på www.ingaro.com. 
 
Undertecknad fullmakt innehållande fullmaktstagare och fastighetsadress kan 
lämnas till annan medlem. En medlem kan bara vara fullmaktstagare för en annan 
medlem. 
 
Hälsningar 
Styrelsen 
 
 
 
 
 
 
 
 



 BTF årsmöte 2005 – dagordningsförslag 
 
Årsmöte i Björnö Tomtägareförening  
tisdagen den 15 mars 2005 i Brunns skola. Kl 19.00 
 
Förslag till dagordning 
 
1) Årsmötet öppnas av styrelsens ordförande 
2) Val av ordförande att leda årsmötet  
3) Anmälan om styrelsens val av sekreterare 
4) Fastställande av dagordning 
5) Fastställande av röstlängd 
6) Val av två protokolljusterare – tillika rösträknare – att jämte mötesordföranden justera 

protokollet 
7) Fråga om årsmötet blivit stadgeenligt utlyst 
8) Uppläsning av föregående årsmötesprotokoll 
9) Föredragning av styrelsens årsredovisningshandlingar och revisorernas berättelser 
10) Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning 
11) Beslut om dispositioner beträffande föreningens vinst eller förlust enligt den fastställda 

balansräkningen 
12) Beslut om ansvarsfrihet åt styrelsens ledamöter  
13) Beslut och fastställande av budget 
14) Beslut om årsavgift, tilläggsavgift och eventuell extra uttaxering 
15) Fråga om arvoden till styrelsen och revisorerna 
16) Val av styrelseledamöter a/ val av styrelsens ordförande 
  b/ val av styrelseledamöter 
  c/ val av suppleanter 
17) Val av revisorer a/ val av två revisorer 
  b/ val av två revisorsuppleanter 
18) Val av valberedning a/ val av tre ledamöter till valberedningen samt utse 

sammankallande 
  b/ val av en suppleant 
19) Behandling av inkomna motioner och skrivelser 
20) Övriga ärenden - information kring plankutflyttning 
 - samarbete med BLA AB om utnyttjande av vatten 
 - städning och bortforsling på allmänningar den 23 april kl 10.00 
21) Mötet avslutas 
 
 
  
Fullmakt 
 
Vi har valt att låta:   
 
med adress: Slingerstigen _______ Krokvägen_________ föra vår talan vid årsmötet. 
 
 
Ingarö _____ / _____ 2005 
 
 Slingerstigen _______ Krokvägen_________ 
 
 
Underskrift:   
 
 
Namn:   
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Årsredovisning år 2004 
 
 
Styrelsen för Björnö Tomtägareförening får härmed avge årsredovisning 
för verksamhetsåret 1 januari – 31 december 2004. 
 
 
Styrelsen har under verksamhetsåret bestått av: 
 
1 januari – 10 mars 11 mars – 31 december 
 
Hans Dertell, ordförande Hans Dertell, ordförande 
Lena Hägerstrand, sekreterare Lena Hägerstrand, sekreterare 
Kjell de Meijere, kassör Kjell de Meijere, kassör 
Lars Claesson, ordinarie ledamot Lars Claesson, ordinarie ledamot 
Tommy Lowén, ordinarie ledamot Tommy Lowén, ordinarie ledamot (tom 31 maj) 
 
Maj Berglund, suppleant Maj Berglund, suppleant 
Anders Fogelberg, suppleant Anders Fogelberg, suppleant 
Jan-Olov Johansson, suppleant Eva Helmersson, suppleant 
John Widmark, suppleant Victor Vijver, suppleant 
 
 
Förvaltningsberättelse 
 
Styrelsen har under 2004 drivit frågor gemensamma för de 121 fastigheterna på 
Slingerstigen/Krokvägen. 
 
Frågorna har bland annat rört utflyttningen av planken med ytterligare 5 meter. Information om 
riktlinjer för detta har skett vid flera tillfällen - skriftligt och muntligt. Kommunen har också för 
föreningen och för enskilda fastighetsägare betonat att de överenskomna riktlinjerna följs. De flesta 
fastighetsägarna har på ett föredömligt sätt hörsammat de regler som gäller. Efter årsskiftet har 
skrivelse inkommit från kommunen angående eventuell planändring. 
 
En motion till årsmötet om inrättandet av ett skönhetsråd, skrivelser från enskilda fastighetsägare har 
hanterats/besvarats av styrelsen. 
 
I övrigt har arbetet inriktats på att bygga upp en fond och en framförhållning för vår vattenförsörjning. 
 
Parkeringsplatserna har markerats tydligare och kunnat bli några fler. En motion om ytterligare 
parkeringsplatser på gräsytan längs ner på Slingerkroken har avslagits liksom uthyrning av 
eluttagsplaser för uthyrning i föreningens regi. Kommande utökningar/asfaltering kommer att ske i 
anslutning till att andra asfaltarbeten genomförs i området. 
 
Under året har beslut tagits om att upprusta lekplatsen. En städdag hölls i april. Uppförandet av en 
brandpost/-pump nere i viken har utretts men ej ännu fått kommunalt stöd. Beslut har också fattats om 
att ersätta uttjänta hydroforer i pumphuset med nya och att iordningställa gammalt mätrör utanför 
kullen för att kunna genomföra regelbundna mätningar av grundvattennivån. 
 
Vid förfrågningar om avverkning av träd på vårt område har styrelsen haft en restriktiv hållning. Träd 
som av säkerhetsskäl utgjort en fara ska naturligtvis tas bort, likaså sly och annan störande vegetation. 
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Styrelsen har haft 5 protokollförda möten. Kontakter och förhandlingar har skett med kommunen om 
plankutflyttningen, med lantmäteriverket och skattemyndigheten om föreningens juridiska status. 
 
Föreningen har inregistrerats som en ideell förening hos Skatteverket. 
Gamla ej utbetalade styrelsearvoden är därefter reglerade. 
 
För den ekonomiska redovisningen se Resultaträkning (RR), bilaga 1, och Balansräkning (BR), bilaga 2. 
 
 
Förslag till disposition av föreningens kapital och årets resultat 
 
Till årsmötets disposition står följande medel: 

• balanserade vinstmedel  88 856 kronor 
• årets resultat  115 557 kronor 

  204 413 kronor 

• balanseras i ny räkning  204 413 kronor 

 
Styrelsen föreslår att ingående balanserade vinstmedel och årets vinst balanseras i ny räkning. 
Kvar i reservfonden finns 40 000 kronor. 
 
 
 
 
Ingarö den 2/3 2005 
 
 
 
 
Hans Dertell Lena Hägerstrand Kjell de Meijere 
 
 
 
 
Lars Claesson Anders Fogelberg 
 
 
 
 
Vår revisionsberättelse avseende denna årsredovisning har avgivits den     /     2005 
 
 
 
 
Ingemar Svensson Willy Neij 
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Datum: 040101-041231 Högsta ver nr: 2004088

Året: Utfall Budget Diff Föreg år: Utfall Förändring Nästa år: Budget
RESULTATRÄKNING (RR)
bilaga 1

Intäkter
3610 Medlemsavgifter 96 800 96 800 0 96 800 0 121 000
3620 Medlemsavgifter (extradeb) 133 100 133 100 0 133 100 0 72 600
Summa intäkter 229 900 229 900 0 229 900 0 193 600

Kostnader
4110 Vatten: el -25 145 -25 000 -145 -30 174 5 029 -25 000
4120 Vatten: drift -28 057 -45 000 16 943 -52 500 24 443 -30 000
4130 Vatten: underhåll -37 489 -65 000 27 511 -60 796 23 307 -55 000

-90 691 -135 000 44 309 -143 470 52 779 -110 000

4210 Miljö: mark -10 772 -10 000 -772 -4 050 -6 722 -70 000
4220 Miljö: container 0 0 0 0 0 0

-10 772 -10 000 -772 -4 050 -6 722 -70 000

Summa kostnader -101 463 -145 000 43 537 -147 520 46 057 -180 000

Rörelseresultat 128 437 84 900 43 537 82 380 46 057 13 600

Övriga kostnader
6310 Företagsförsäkringar -2 500 -2 500 0 -2 500 0 -2 500
6350 Förluster på medlemsfordringar 0 0 0 0 0 0
6352 Befarade förluster medlemsfordr -2 000 0 -2 000 0 -2 000 0
6390 Övr kostnader -200 0 -200 0 -200 0
6400 Förvaltningskostnader -7 537 -9 000 1 463 -8 422 885 -10 000
6410 Styrelsearvoden 0 0 0 0 0 0
6570 Bankkostnader -643 -1 000 357 -583 -60 -1 000
Summa övriga kostnader -12 880 -12 500 -380 -11 505 -1 375 -13 500

Resultat före fin. int. o kostn 115 557 72 400 43 157 70 875 44 682 100

Finansiella intäkter o kostnader
8300 Ränteintäkter 20 500 -480 472 -452 0
Summa fin. intäkter o kostnader 20 500 -480 472 -452 0

ÅRETS RESULTAT 115 577 72 900 42 677 71 347 44 230 100

KDEM
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Räkenskapsåret börjar: 04-01-01 Utskrivet: 2005-03-07  18:41

Datum: 040101-041231 Högsta ver nr: 2004088

Ingående balans (IB) Förändring Utgående balans (UB)
BALANSRÄKNING (BR)
bilaga 2

TILLGÅNGAR

Kortfristiga fordringar
1510 Medlemsfordringar 13 200 -4 600 8 600
1515 Osäkra medlemsfordringar *) 0 -2 000 -2 000
S:a kortfristiga fordringar 13 200 -6 600 6 600

Förutbet kostn o upplupna int
1700 Förutbet kostn o upplupna int 0 6 757 6 757
S:a förutb kostn o upplupna int 0 6 757 6 757

Kassa o bank
1920 Postgiro 128 939 87 307 216 246
1929 Postgiro - inbetalningar 0 0 0
1930 Checkräkningskonto 42 352 19 42 371
1940 Övriga bankkonto 1 815 1 1 816
S:a kassa o bank 173 106 87 327 260 433

SUMMA TILLGÅNGAR 186 306 87 484 273 790

EGET KAPITAL O SKULDER

Eget kapital
2086 Reservfond -40 000 0 -40 000
2091 Balanserat resultat -17 509 -71 347 -88 856
2099 Årets resultat -71 347 -44 230 -115 577
S:a eget kapital -128 856 -115 577 -244 433

Kortfristiga skulder
2440 Leverantörsskulder -8 584 7 476 -1 108
S:a kortfristiga skulder -8 584 7 476 -1 108

2710 Personalens källskatt 0 -6 869 -6 869
S:a personalens skatter mm 0 -6 869 -6 869

2890 Övr kortfri skulder 0 0 0
S:a övr kortfristiga skulder 0 0 0

Uppl kostn o förutbet intäkter
2900 Upplupn kostn o förutbet int -17 786 1 731 -16 055
2910 Upplupn kostn (tidigare styrelse) -31 080 31 080 0
2941 Upplupna sociala avgifter 0 -5 325 -5 325
S:a uppl kostn o förutb intäkter -48 866 27 486 -21 380

S:A EGET KAPITAL O SKULDER -186 306 -87 484 -273 790

Förändring 0 0 0

*) S56: 1 400:- (tidigare ägare)
     S8:    600:-

KDEM



REVISIONSBERÄTTELSE 
 
Till årsmötet för Björnö Tomtägareförening 2005 
 
Vi har granskat årsredovisningen och bokföringen samt styrelsens förvaltning i Björnö 
Tomtägareförening för räkenskapsåret 1 januari 2004 - 31 december 2004. Det är 
styrelsen som har ansvaret för räkenskapshandlingarna och förvaltningen. Vårt ansvar är 
att uttala oss om årsredovisningen och förvaltningen på grundval av vår revision. 
 
Revisionen har utförts i enlighet med god revisionssed. Det innebär att vi genomfört 
revisionen för att i rimlig grad försäkra oss om att årsredovisningen inte innehåller 
väsentliga felaktigheter. Revisionen innefattar att granska ett urval av underlagen 
avseende belopp och annan information i räkenskapshandlingarna. Vi har också gått 
igenom den samlade informationen i årsredovisningen. Vi anser att vår revision ger oss 
rimlig grund för våra uttalanden nedan. 
 
Vi har efter avslutad granskning av föreningens räkenskaper, inte funnit anledning till 
anmärkning beträffande styrelsens sätt att handha föreningens angelägenheter. 
 
Årsredovisningen har upprättats i enlighet med god redovisningssed. 
 
Vi tillstyrker därför att årsmötet fastställer resultaträkningen och balansräkningen 
för föreningen, samt att vinsten disponeras enligt förslaget i förvaltningsberättelsen 
och att styrelsens ledamöter beviljas ansvarsfrihet för räkenskapsåret 
 
 
Ingarö den 3/3 2005 
 
 
 
 
 
Ingemar Svensson Willy Neij 
 
 
Av Björnö Tomtägareförenings årsmöte 2004 utsedda revisorer. 



 BTF årsmöte 2005 – valberedningens förslag 



 BTF årsmöte 2005 – motion 1 



 BTF årsmöte 2005 – motion 2 



 BTF årsmöte 2005 – motion 3 
 



 BTF årsmöte 2005 – förslag till motionssvar 
 
 
Styrelsens förslag till svar på motioner till årsmötet 2005: 
 
Motion avseende vatten och dess verksamhet 
 

1. Provtagning har skett av ackrediterad instans i juni 2004 och fastighetsägarna har via brev 
innan midsommar sammanfattningsvis informerats om resultatet. Det utförliga protokollet 
finns hos ordföranden och har satts upp på anslagstavlorna. 

 
2. Egenkontrollprogram följs, men har ej ännu upprättats i samråd med kommunen. Vi gör de 

prover som är nödvändiga enligt lagen. 
 

3. Finansieringen kommer att ske via de fonder och reserver som byggts upp och via 
utdebiteringar/finansieringsplaner. Kommunen har ej framfört ”en massa påpekanden”. 
Deras och andras hjälp med konkreta förslag är mer än välkomna. 

 
Motionen föreslås härmed besvarad. 
 
 
Motion 2 avseende Föreningsform 
 

1. Föreningen bildades den 14 juni 1966 och har sedan dess bedrivit sin verksamhet enligt de 
stadgar som upprättats. Enligt stadgarna är alla fastighetsägare skyldiga att vara medlemmar 
i föreningen. 

 
2. Föreningsformen har varit densamma sedan starten. 
 
3. Vi har stadgar som är anpassade till de krav som ställs på en samfällighetsförening, t ex vad 

gäller fondavsättningar mm. Vi har försökt få den registrerad av Lantmäteriverket men de 
har krävt en ny förrättning. Vi har ej försökt verkställa en sådan eftersom det medför stora 
kostnader utan några egentliga vinster. I och med plankutflyttningarna kan komplikationer 
också uppstå med nya tomtgränser för alla enskilda fastighetsägare med betydande 
kostnader som följd.  

 
Motionen föreslås härmed besvarad. 
 
 

Motion avseende konsekvenser av skrivelse från kommun 
 
1. En planändring behöver ej få ekonomiska konsekvenser såvida planändringen och/eller 

enskilda fastighetsägare kräver att markytnyttjandet ändras till enskild tomtmark. 
 
2. Taxeringsvärdet ändras inte av eventuellt planändringsbeslut. Taxeringsvärdet bestäms av 

skattemyndigheten med hänsyn till byggnadens utformning, kvalitet, tomtstorlek, läge och 
andra faktorer som bestäms fastighet för fastighet. 

 
Motionen föreslås härmed besvarad. 


