
Björnö tomtägareförening 
802419-2885 

VÄLKOMMEN TILL ÅRSMÖTE 
Stämmokallelsen sändes 2011 02 01. 
 
Dag 2011 03 01 
Tid 18.30, registrering från 18.00 
Plats Brunns skola, matsalen 
 
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 nr 2 om avveckling av föreningen 
14) Mötet avslutas 
 
Följande punkter i den stadgeenliga dagordningen utgår. 
15) Beslut och fastställande av budget 
16) Beslut om årsavgift, tilläggsavgift och eventuell extra uttaxering 
17) Fråga om arvoden till styrelsen och revisorerna 
18) Val av styrelseledamöter a/ val av styrelsens ordförande 

 b/ val av styrelseledamöter 
 c/ val av suppleanter 

19) Val av revisorer  a) val av två revisorer 
 b) val av två revisorsuppleanter 

21) Val av valberedning a) val av tre ledamöter till valberedningen samt utse 
 sammankallande 
 b) val av en suppleant 

22) Behandling av inkomna motioner och skrivelser 
23) Övriga ärenden 
 

Bilagor: 1. Resultaträkning 
2. Balansräkning 
3. Revisionsberättelse 

 

  Röstkort med fullmaktsblankett 
 

Undertecknad fullmakt innehållande fullmaktstagare och fastighetsadress kan lämnas till annan 
medlem. En medlem kan bara vara fullmaktstagare för en annan medlem. 
 

Välkommen! 
 

Styrelsen 
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ÅRSREDOVISNING 2010 
 
Styrelsen för Björnö Tomtägareförening får härmed avge årsredovisning 
för verksamhetsåret 1 januari – 31 december 2010. 
 
Styrelsen har under verksamhetsåret bestått av: 
 

Lars Claesson, ordförande 
Lena McEvenue, sekreterare 
Kjell Kenne, kassör 
Anders Fogelberg, ordinarie ledamot 
Ann-Christin Sjövall, ordinarie ledamot 
Gun Munck af Rosenschöld, suppleant 
Lena Hägerstrand, suppleant 
Lars Bjerlov, suppleant 
Jonas Helmersson, suppleant 
 
Förvaltningsberättelse 
Ordinarie årsmötet avhölls den 11 februari 2010 i Brunns skolas matsal. 

Styrelsen har under året haft 8 protokollförda möten. 
Under sommaren 2009 installerades en ny avsyrningsanläggning i vattenverket, men först vid 
årsskiftet 2009/2010 monterades det UV-filter in som skulle sitta på utgående vatten. Arbetet under 
våren har bestått i att trimma in automatiken i anläggningen, där utrustningens leverantörer fått bistå 
med hjälp. Idag fungerar anläggningen utan problem. Övrigt arbete i verket har varit uppsnyggning 
av själva lokalen dvs. spackling, målning och städning efter alla ingrepp. Det är nu en prydlig 
anläggning som levererar ett bra vatten.  
Föreningen har ansökt hos kommunens Miljö- och Hälsa om dispens för antalet vattenprover, men 
inte fått gehör för detta. Under året har de vattenprover tagits, som Livsmedelsverkets föreskrifter 
(SLVFS 2001:30) kräver: prov på råvatten och utgående vatten från verket samt vatten hos 
användare. Samtliga prover är godkända. Utförlig information finns på vår hemsida. 
Vattentrycket mäts kontinuerligt hos några användare, för att kunna finjustera det utgående trycket 
från vattenverket. Kontroll av huvudvattenventiler görs regelbundet. Även grundvattennivån 
kontrollerades, då det befarades att den sjunkit drastiskt pga. en lång torrperiod under sommaren. 
Bra värden uppmättes och restriktioner behövde inte införas. 
Vattenförbrukning håller sig mellan 45 och 65 kbm/dygn, vilket får anses som normalt. Det innebär 
inte att vatten kan slösas med. Fortfarande gäller bevattningsförbud under sommar halvåret, och det 
är absolut inte tillåtet att fylla sin badpool med dricksvatten. 
Representanter för styrelsen har vid flera tillfällen träffat Lantmäteriet, då Lantmäteriet beslutat att 
genomföra anläggningsförrättning enligt ansökan från 2006. Den 3 november 2010 hölls 
förrättningsmöte med fastighetsägarna och Granens Samfällighetsförening höll i anslutning till detta 
möte en extra stämma i syfte att justera stadgarna, för att kunna ta över förvaltningen av vatten-
verket. Den 10 december vann beslutet laga kraft och Björnö Tomtägareförening lämnade därmed 
över ansvaret till Granens Samfällighetsförening. 
Ett avtal upprättades mellan Björnö Tomtägareförening och Granens Samfällighetsförening för att 
reglera ekonomin vid övertagandet och för att skapa förutsättningar för att kunna avveckla Björnö 
Tomtägareförening redan till årsskiftet. Björnö Tomtägareförening betalade alla kända kostnader 
fram till 31 december. Slutligen överförde Björnö Tomtägareförening till Granens Samfällighets-
förening den behållning, som fanns kvar, 22 964 kr. Behållningen kan även betraktas som en 
förutbetald driftsavgift, som skall göra det möjligt för Granens Samfällighetsförening att driva 
vattenverket fram till dess ny driftsavgift inbetalats under 2011. Granens Samfällighetsförening har 
enligt avtal även övertagit ansvar för kvarvarande fordringar och ev skulder. 
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Resultaträkning (RR), bilaga 1, och Balansräkning (BR), bilaga 2, visar att Björnö 
Tomtägareförening inte längre har varken tillgångar, skulder eller eget kapital. Eftersom Granens 
Samfällighetsförening har tagit över hela ansvaret för vattenverket kan Björnö Tomtägareförening 
därmed avvecklas och upplösas enligt stadgarnas §16. 
 

Förslag till disposition av föreningens kapital och årets resultat. 

 

Till föreningens disposition står följande medel: 

 

Balanserade vinstmedel 18 625 kr 

Årets resultat -58 625 kr 

Summa -40 000 kr 

 

Överföres från reservfond 40 000 kr 

Totalt 0 kr 

 

Styrelsen föreslår att ingående balanserade vinstmedel och årets resultat, tillsammans uppgående till 
-40 000 kr, täcks genom att 40 000 kr överföres från reservfond. Föreningens kapital är därefter 
noll. 

 
 
Ingarö 2011 02 18 
 
 
 
 
Lars Claesson Anders Fogelberg Kjell Kenne 
 
 
 
 
Ann-Christin Sjövall Lena McEvenue 
 
 
 
 
Vår revisionsberättelse avseende denna årsredovisning har avgivits 2011 02 
 
 
 
 
Ingemar Svensson Ronnie Mårtensson ww
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RESULTATRÄKNING
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BALANSRÄKNING
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REVISONSBERÄTTELSE 
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