Granens samfällighetsförening

Kallelse till ordinarie föreningsstämma
Dag
Tid
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19.00
Registrering från 18.30 med ”fika”
matsalen Brunns skola
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Stämman öppnas av styrelsens ordförande.
Val av ordförande att leda stämman.
Val av sekreterare för stämman.
Fastställande av föredragningslista.
Fastställande av röstlängd.
Val av två personer, tillika rösträknare, att jämte stämmoordföranden justera stämmoprotokollet.
Fråga om stämman blivit stadgeenligt utlyst.
Föredragning av styrelsens årsredovisning och förvaltningsberättelse.
Föredragning av revisionsberättelse.
Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning.
Beslut om disposition av föreningens vinst eller förlust enligt fastställd balansräkning.
Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna.
a. Redovisning av styrelsens förslag till inkomst- och utgiftsstat för verksamhetsåret 2014 samt
verksamhetsplan för 2014.
b. Redovisning av debiteringslängd.
Fastställande av inkomst- och utgiftsstat samt årsavgift 2014.
Styrelsens mandat för preliminär avgiftsdebitering avseende första halvåret 2015.
Beslut om arvoden till styrelse och revisorer.
Fastställande av antal samt val av styrelseledamöter, styrelseordförande och suppleanter.
Val av revisorer och revisorssuppleant för dessa.
Fråga om val av valberedning för ett år.
Framställningar från styrelsen och/eller behandling av inkomna motioner och skrivelser.
Övriga ärenden.
Meddelande av plats där stämmoprotokollet hålls tillgängligt.
Mötet avslutas.
Den nyvalda styrelsen kallas till konstituerande möte direkt efter stämman.

Styrelsen

Information finns på www.ingaro.com.
Där kan ändring av adress göras och
e-post anmälas för billigare utskick!
Gilla på facebook för snabbare uppdatering!
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Årsredovisning 2013
Styrelsen för Granens Samfällighetsförening, 717909-4482, får härmed avge årsredovisning
för verksamhetsåret 1 januari – 31 december 2013.
Styrelsen har under året bestått av följande ledamöter och suppleanter
Ledamöter:
Gun Munck af Rosenschöld
Kjell Kenne
Lars Bjerlow
Lars Persson
Lena McEvenue
Ingela Karlström

till årsstämman 2014
till årsstämman 2014
till årsstämman 2014
till årsstämman 2013
från årsstämman 2013
från årsstämman 2013

Suppleanter:
Lena McEvenue
Ingela Karlström
Martin Lanzarotti
Ann-Christin Sjöwall

till årsstämman 2013
till årsstämman 2013
från årsstämman 2013
till årsstämman 2014

ordförande
kassör

sekreterare

Samfällighetsföreningen förvaltar dels det gemensamma vattenverket Björnö GA:4, dels park- och
lekområdet Björnö S:2. Styrelsen har haft fem protokollförda styrelsemöten och tre
informationsblad har sänts till områdets fastighetsägare.
1. Björnö GA:4 - vattenverket
Tillsynen av vattenverket utförs som tidigare enligt det egenkontrollprogram som fastställts av
tillsynsmyndigheten (Värmdö kommun),och följer bestämmelserna i SLVF 2001:3.
Kontroller i vattenverket görs i stort sett dagligen.
Vattenförbrukningen har under året varit normal medan elförbrukningen varit högre än normalt.
Den avlästa vattenförbrukningen under året har varit 14 306 m3, dvs 55 m3/dygn, vilket är mer än
föregående år och elförbrukningen har under året uppgått till 20 116 kwh.
Alla vattenprover som tagits under året har visat att vårt vatten är godkänt. Mikrobiologiska och
kemiska vattenprover tas fyra gånger per år hos användare. Ett kemiskt och fyra mikrobiologiska
tas i vattenverket.
Vartannat år görs utvidgade prover hos användare där bl a radonprov ingår. Radonprov togs 2012.
En besvärlig läcka på huvudvattenledningen i nedre kurvan av Slingerstigen (vid S63) inträffade
åter.
På grund av de ökade kostnaderna för gallringsarbeten i Björnö S:2 och arbetet med
ledningsläckan har rengöring och desinficering av vattentanken skjutits fram till 2014.
Styrelsen uttrycker oro över att lastbilstrafiken i område är för påfrestande för vattenledningsnätet
och har kontaktat Vägföreningen om detta.
1.2. Brandskydd
Vattenposter finns nu i området invid följande sex fastigheter S26, S46, S63, S96, S122 och S133.
Ytterligare några brandslangar som behövdes för säkert brandskydd på hela gatan har nu erhållits
tack vare Willy Neijs envisa arbete.
2. Björnö S:2 – park- och lekområdet
2.2. Mark- och skogsvård
Skogsbruket i Granens Samfällighetsförening syftar till att vårda området Björnö S:2 som ett parkoch lekområde, vilket anges i föreningens stadgar.
Under året har den planerade gallringen av Björnö S:2 genomförts.
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I samband med röjningen på Björnö S:2 tillsatte Mellanskog en ny handläggare med ansvar för
arbetet på Björnö S:2.
De ekonomiska förutsättningar styrelsen tidigare fått från Mellanskog visade sig inte längre vara
giltiga. Dessutom ville Mellanskog inte alls ta på sig ett gallringuppdrag som inte gav minst 100
stora träd. Detta innebar att samarbetet med Mellanskog avslutades och styrelsen vände sig till
Sören och Tom Jakobsson som har uppdrag åt Björnö MSV och väl känner till området.
I väntan på att gallringsarbetet skulle börja höjdes alltfler oroliga röster över att skogsmaskiner
skulle gå in i området och förstöra.
Följden blev att styrelsen beslutade sig för att inga skogsmaskiner skulle få gå in och arbeta i
området, vilket naturligtvis innebar åtskilligt fler arbetstimmar för gallringsarbetet. Som framgår av
resultatrapporten har gallringsarbetet kostat föreningen c:a 140 000 kronor.
2.3. Plogning av p-platserna
Första halvåret plogades platserna vid 12 tillfällen. Andra halvåret krävdes inga plogningar.
Klacknäsets Vägförening har för säsongen 2013-2014 kontrakterat sin tidigare entreprenör Mark
och Väg AB. Med denne skrevs tidigt i höstas avtal för vinterunderhåll av p-platserna på
Slingerstigen.
2.1. Gemensam städdag
Ett 25-tal personer, varav flera nyinflyttade, deltog 21 april i vårens städarbeten. Det mesta av
skräp och skrot samlades in, sandstrand och lekplats krattades mm. Arbetet avslutades med
korvgrillning och småprat.
4. Ekonomi
För den ekonomiska redovisningen se resultaträkning, bilaga 1, och balansräkning, bilaga 2.
Förslag till disposition av föreningens kapital och årets resultat.
Till föreningens disposition står följande medel:
Ingående balanserat resultat
37 018 kronor
Årets resultat
-19 594 kronor
Balanseras i ny räkning

17 424 kronor

Styrelsen föreslår att ingående balanserat resultat och årets resultat totalt uppgående till på 17 424
kronor balanseras i ny räkning. Underhålls- och förnyelsefonden uppgår till 40 000 kronor.

Ingarö 2014 02 26

Gun Munck af Rosenschöld
ordförande

Kjell Kenne
kassör

Lars Bjerlow

Ingela Karlström

Lena McEvenue
sekreterare

Vår revisionsberättelse avseende denna årsredovisning har avgivits 2014

Ingemar Svensson

Ronnie Mårtensson
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Verksamhetsplan 2014
1. Björnö GA:4 - vattenverket
De rutinmässiga, nästintill dagliga, kontrollerna av vattenverket fortsätter. Provtagningar av
vattnet görs efter den plan som fastställts av tillsynsmyndigheten Värmdö kommun. Under
året kommer därför de utvidgade vattenproverna att tas, som planerats.
Klacknäset vägförening har tillskrivits angående standarden på Slingerstigen vid S63 och
S68, eftersom där inträffat flera svåra ledningsbrott. Gatan är sliten av tung trafik särskilt
där. Ärendet följs upp av styrelsen under året.

2. Björnö S:2 - park- och lekområdet
Inga stora åtgärder har planerats. Styrelsen räknar med att den ved som ännu finns kvar
efter röjning och gallring kommer att kunna tas om hand under våren.
Vattenfalls arbete med ledningsomläggningar över området är ännu inte avslutat.
Styrelsen har ett löfte från Vattenfall att ledningen över berget vid pulkabacken kommer att
täckas över. Snöplogningen av p-platserna kommer förhoppningsvis att göras av Mark och
Väg som har uppdraget för snösäsongen 2013/2014.

Områdets städdag äger rum 27 april.

3. Avgift 2014
En höjning av årsavgiften föreslås för 2014 med 200 kronor till 2 800 kronor, främst med
hänsyn till ökade kostnader för ledningsnätets underhåll och befarade
ledningsreparationer. Höstens debitering blir därför 1 500 kronor.
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Valberedningens förslag
Enligt stadgarna ska föreningens styrelse bestå av lägst tre och högst fem ledamöter med
högst tre suppleanter. Medlemmarna ska dessutom på ordinarie föreningsstämma utse två
revisorer och en suppleant.
Valberedningen föreslår fem ledamöter med tre suppleanter
samt två revisorer med en suppleant.
Ledamöter
Ingela Karlström
Lena McEvenue
Helena Claesson
Steinar Thon
Eric de Meijere

kvarstår intill årsstämma 2015 föreslås till ordförande
kvarstår intill årsstämma 2015
nyval intill årsstämma 2016
nyval intill årsstämma 2016
nyval intill årsstämma 2016

Suppleanter
Johan Franzén
Eva Persson
Malin Eklund

nyval intill årsstämma 2015
nyval intill årsstämma 2015
nyval intill årsstämma 2015

Revisorer
Ingemar Svensson
Ronnie Mårtensson

omval intill årsstämman 2015
omval intill årsstämman 2015

Revisorssuppleant
Gösta Hellberg

omval intill årsstämman 2015

Valberedning
Lars Claesson
Gun Munck af Rosenschöld

omval intill årsstämman 2015
nyval intill årsstämman 2015

föreslås som sammankallande

Valberedningen föreslår att ersättning exklusive sociala kostnader utgår till styrelsen med
8 000 kronor och till revisorer med 3 000 kronor.

För valberedningen
Lars Claesson

Johan Franzén

Information finns på www.ingaro.com.
Där kan ändring av adress göras och
e-post anmälas för billigare utskick!
Gilla på facebook för snabbare uppdatering!

