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Protokoll fört vid ordinarie årsmöte 2003-07-06
i Aspö Bryggförening och Byalag
på Midsommarängen, Aspö

§ 1. Årsmötets öppnande
Ordföranden hälsade alla hjärtligt välkomna och öppnade mötet. På förslag presenterade sig alla
närvarande kort. Lennart och Märit Hermin som är nya ägare till 1:109 hälsades välkomna.

§ 2. Val av ordförande och sekreterare för årsmötet
Mötet valde Göran Wendin till ordförande samt Thomas Hansson till sekreterare.

§ 3. Val av två justeringsmän, tillika rösträknare, att jämte ordföranden justera protokollet
Till justeringsmän och rösträknare valdes Gun Linder Jacobsson samt Ulf Gustafsson.

§ 4. Fastställande av dagordning för mötet
Dagordningen godkändes. Följande punkter anmäldes under övriga frågor:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Renovering av ångbåtsbryggan och tilläggningsbryggan
Aktiviteter på Strömskäret på Ladholmen
Telia-mast på Nämdö
Grovsophämtning
Användande av fyrhjulingar/terrängfordon
Gräsklippning på Midsommarängen

§ 5 Fastställande av röstlängd
Ordföranden frågade mötet om det gick bra att använda medlemsmatrikeln som röstlängd. Detta
godkändes och registret cirkulerades för närvaroregistrering. Samtidigt uppmanades alla medlemmar att
där notera sina e-postadresser för att kunna spara porto och sprida information snabbare. På mötet
närvarade 46 medlemmar, en medlem hade lämnat fullmakt.

§ 6. Fråga om årsmötet är behörigen utlyst
Ingen hade något att erinra mot hur årsmötet hade utlysts.

§ 7. Styrelsens och revisorernas berättelse
Ordföranden frågade om den i kallelsen bifogade verksamhetsberättelsen skulle läsas upp. Årsmötet
ansåg inte detta vara nödvändigt och mötet hade inga kommentarer till verksamhetsberättelsen.
Den i kallelsen bifogade ekonomiska rapporten godkändes och lades till handlingarna.
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Revisionsberättelsen lästes upp av Ronnie Tägtström. Revisorerna tillstyrker Balans och Resultaträkning
samt verksamhetsberättelsen och konstaterar att den ekonomiska redovisningen är utförd enligt god
redovisningssed. Revisorerna tillstyrker att styrelsen beviljas ansvarsfrihet av årsmötet.

§ 8. Frågan om ansvarsfrihet för styrelsen
Årsmötet beviljade styrelsen ansvarsfrihet.

§ 9. Framställningar från styrelsen och motioner från medlemmar
Inga förslag fanns från styrelsen och inga motioner hade inkommit. Ett öppet brev från Claes
Kruckenberg hade inkommit till styrelsen efter motionstidens utgång och brevet kommenteras nedan i
punkterna ”Fyrhjulingar” och ”Gräsklippning” under Övriga frågor.

§ 10. Ersättning till Styrelse och revisorer
Årsmötet godkände att styrelsen i samband med möten även fortsättningsvis kan inta enklare förtäring
samt även ha ett extra styrelsemöte med föreningens övriga funktionärer.

§ 11. Styrelsens förslag till utgifts- och intäktsstat samt debiteringslängd
Ordföranden presenterade budgeten och i samband med detta togs frågan från förra årsmötet upp
angående ev. extra debitering för utebliven närvaro på arbetsdagar.
Efter diskussioner om avgifter och arbetsdagar etc. enades mötet om följande:
1. Årsavgiften hålls tillsvidare oförändrad, dvs. 250:-/år
2. På inbetalningskortet för årsavgiften införs en extra rad som indikerar att ett frivilligt bidrag för ev.
utebliven insats på arbetsdagar kan inbetalas.
3. De på öarna fast boende har i regel svårt att närvara på de fastställda arbetsdagarna men detta
kompenseras genom arbetsinsatser på andra mer lämpliga tidpunkter som beslutas i samråd med
styrelsen.

§ 12. Val av styrelse och styrelseordförande
Anders Rydergård och Jörgen Dahl hade meddelat att de önskade avsluta sina uppdrag i styrelsen.
Birgitta Westerlund från valberedningen läste upp förslag för omval och nyval av styrelsen. Årsmötet
godkände förslaget och Göran Wendin valdes som ordförande för ytterligare ett år. Styrelsen ser ut som
följer:
Göran Wendin
Anna Lena Mägi Boucht
Anna Carin Nyberg Pehrson
Annelie Ribba
Charlotta Benedictson
Jan Friberg
Hans Thörnsten
Thomas Hansson
Jenny Tägtström
Raymond Johansson
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1 år
2 år
2 år
2 år
2 år
2 år
1 år
1 år
1 år
1 år

ordförande 1 år
omval
omval
omval
omval
nyval
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Göran Wendin tackade för förtroendet att bli vald som ordförande för ytterligare ett år och passade på att
tacka Anders Rydergård för hans insatser i styrelsen under många år.

§ 13. Val av revisorer
Valberedningen föreslog omval av revisorerna dock med ändringen att Bo Söderlind blir revisor samt
Ronnie Tägtström revisorsuppleant. Årsmötet beslutade i enlighet med valberedningens förslag.

§ 14. Fråga om tillsättande av nomineringskommitté och i förekommande fall, val av kommittéledamöter
Den nuvarande nomineringskommittén har meddelat att de ställer upp till omval. Årsmötet valde Lennart
Lehrman och Birgitta Westerlund för ytterligare en ettårsperiod i valberedningen.

§ 15. Övriga frågor
1) Renovering av bryggor
Ordföranden informerade kort om situationen angående renoveringen av ångbåtsbryggan och
tilläggningsbryggan och överlämnade därefter ordet till Olle Rosén.
Olle informerade om att bryggruppen som tillsattes vid föregående årsmöte och som består av Anders
Rydergård, Olle Rosén, Hans Öhman och Jan Friberg har haft ett antal arbetsmöten under året.
Ångbåtsbryggan är ca 30 år gammal och tidens tand har satt sina spår. Bryggan är i stort behov av
renovering liksom tilläggningsbryggan. Det förslag som tagits fram och som Olle Rosén redogjorde
för innebär att:
a) Ångbåtsbryggan/huvudbryggan för Waxholmsbolaget renoveras genom bl. a nya förstärkningar
och gjutningar samt påläggning av gummimattor i framkant. Trolig kostnad ca 100’ - 150’.
b) En lägre brygga för taxibåtar, sophämtning, lagring av gods och ev. container anläggs väster om
ångbåtsbryggan. Trolig kostnad ca 250’ - 300’.
c) Tilläggningsbryggan för småbåtar öster om huvudbryggan renoveras och byggs ut så att mer än
en småbåt kan angöras. Trolig kostnad ca 200’ - 250’.
Vid den efterföljande diskussionen togs frågan upp om det verkligen finns behov av utbyggnad av
bryggor på både östra och västra sidan av ångbåtsbryggan. Möjligheten att kombinera
tilläggningsbryggan för småbåtar med taxi-/sophämtningsbryggan bör undersökas för att få ned
kostnaden.
Bryggrenoveringarna innebär en mycket stor kostnad för föreningen och för finansieringen av detta
kan eventuellt bidrag erhållas från Vägverket vad gäller ångbåtsbryggan och möjligen också den
västra bryggdelen. Inget arbete kan dock påbörjas innan ansökningar är klara och godkända om vi vill
få bidrag. Tony Bergman påpekade att det bör undersökas om det finns andra bidragsgivare än
Vägverket. Ingrid Skånsjö erbjöd hjälp med transporter och ev. lämpliga maskiner. Efter diskussioner
om eventuella möjligheter att dela upp arbete och finansiering i fler etapper eller låna till delar av
finansieringen, beslutade årsmötet att en extra utdebitering av 3 000:- /bebyggd fastighet görs i år
med inbetalning senast 30/8.
Årsmötet konstaterade att det är svårt att ha konkreta synpunkter på renoveringsförslaget efter enbart
en muntlig redogörelse och därför ska en ritning/skiss på renoveringsförslagen skickas ut i samband
med avin om den extra utdebiteringen. Vidare beslutade årsmötet att mer än ett anbud ska tas in före
beslut om lösning och entreprenör.
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Olle Rosén tar med sig de ovanstående synpunkterna till det fortsatta arbetet i bryggruppen.
Ordföranden tackade Olle Rosén för redogörelsen och konstaterade att renoveringen av bryggorna är
den absolut viktigaste frågan för föreningen för närvarande. Medlemmar som har synpunkter på
bryggfrågan eller kan vara behjälpliga på något sätt föreslås kontakta bryggruppen.
2) Strömskäret på Ladholmen
Som information till årsmötet meddelades att pågående markarbeten, bl.a. förberedelse till
sprängning, vid Strömskäret på Ladholmen tillsvidare är stoppade på grund av att viss osäkerhet råder
beträffande gränsdragning mellan aktuell fastighet (1:47) och samfälligheten i anslutning till denna
fastighet. Ägarna till den intilliggande samfälligheten har heller inte informerats, vilket är ett misstag
av Värmdö kommun.
Det rykte som cirkulerat att industriell tillverkning av master skulle starta i den byggnad som ska
uppföras dementerades av fastighetsägaren Conny Mattsson.
3) Telia-mast på Nämdö
Ordföranden informerade om att Telias mast på Nämdö kommer att riktas om och att det
förhoppningsvis innebär bättre täckning för dem som har Telias mobilabonnemang.
4) Grovsopor
Den i juni genomförda grovsophämtningen enligt ny modell fungerade mycket bra. Årets andra
grovsophämtning sker lördag den 30/8. Ordföranden kommer att skicka ett tackbrev till kommunen
med förhoppning att den nya modellen kvarstår.
Vad som betraktas som grovsopor framgår av information som skickats ut från kommunen, se också
föregående årsmötesprotokoll.
5) Fyrhjulingar
I kallelsen till årsmötet hade styrelsen tagit med punkten ”Fyrhjulingar”. Avsikten med detta var att få
en diskussion på årsmötet och höra medlemmarnas åsikter i frågan om hur fyrhjulingar och
motsvarande mindre terränggående motorfordon bör användas på öarna innan det eventuellt blir ett
problem. Claes Kruckenberg hade i ett brev till styrelsen lämnat sina synpunkter i frågan.
Årsmötet enades om att nyttotrafik av nödvändig karaktär måste tillåtas dock med hänsyn till aktuellt
väglag, medan däremot all övrig användning ska undvikas.
I samband med ovanstående togs också frågan upp om användning av cykel. Årsmötet enades om att
cykel kan användas av ”barn som lär sig att cykla”. Övrig användning av cykel är inte tillåtet.
6) Gräsklippning av Midsommarängen
En lista över ansvaret för gräsklippningen av Midsommarängen hade skickats ut i samband med
kallelsen till årsmötet. Claes Kruckenberg hade i ett brev till styrelsen kommenterat detta men tog på
årsmötet tillbaka sina kommentarer, då han konstaterat att det på tidigare årsmöte tagits beslut i
frågan.
Ansvaret fördelas årsvis mellan bryggrupperna, men det står naturligtvis varje bryggrupp fritt att
också involvera fastighetsägare till kringliggande sjötomter i denna aktivitet.
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7) Övrigt
a) Förteckningen i sophuset över andelsägare i sophanteringen ska uppdateras.
b) En aktuell (2002) tomtkarta över Aspö, Ladholmen och Högholmen finns ”digitalt”. Kartan
kommer att sättas upp på anslagstavlan och medlem som önskar erhålla en karta kan kontakta
någon i styrelsen.
c) Tony Bergman påpekade att vissa frågor inom Aspö Södra inte är helt lösta. Ordföranden
informerade om att diskussioner pågår med ägaren till Södergården.
d) Inom Aspö Västra pågår en diskussion om platsfördelningen på aktuell brygga.
e) Av den ursprungligen avsatta summan för bryggförrättningar finns ca 11 000:- reserverade för
den förrättning av Västra 3 som ej blivit genomförd. Beloppet ska överföras till Aspö
Bryggförening och där redovisas på separat förrättningskonto.
f) Som information nämndes att inom bryggrupperna Södra och Östra finns förslag på att
införskaffa en extra brandspruta.

§ 15 Årsmötets avslutande
Ordföranden tackade för de närvarandes aktiva synpunkter och konstaterade att samtliga beslut tagits
enhälligt. Avslutningsvis påminde ordföranden om vår hemsida www.aspobyalag.nu och att styrelsen
tacksamt tar emot e-postadresser från medlemmarna för att minimera administration och kostnader i
samband med utskick. Därefter förklarades årsmötet avslutat.

Vid protokollet

Justeras:

Thomas Hansson, sekreterare

Göran Wendin, ordförande

Ulf Gustafsson, justeringsman

Gun Linder Jacobsson, justeringsman
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