17.

18.

19.

20.

Övriga Frågor
Anslagstavlan vid backen önskades tillbaka. Gunilla Skoot
lovade sätta upp den om hon hittar den.
Bertil Netsmar överlämnade till styrelsen några äldre kartor
över området, bland annat en som sekreterarens far, Knut
Brandt med hjälp av sina barn, gjorde upp på sextiotalet (närmare bestämt 1960!), inkluderande upplodade vattendjup.
Bertil berättade även en del om den historiska tillblivelsen av
tomtområdet.
Fastställande av medlemsavgift för 94/95
Fastställdes medlemsavgiften för verksamhetsåret 94/95 oförändrat till 50 kr.
Fastställande av vägavgift för 94/95
Fastställdes vägavgiften för verksamhetsåret 94/95 oförändrat
till 250 kr.

Tomtägareföreningen

Protokoll för årsmöte 94-09-03
Protokoll fört vid ordinarie årsmöte med Tomtägareföreningen
Östra Lagnö 133 Lördagen den 3 september 1994 kl 1100, hemma
hos Anita och Bo Holm, Östra Lagnö 148 . Närvarolista enligt
separat bifogad lista.
1.

Öppnande av mötet
Förklarades mötet öppnat. Den av Britt Norling förfärdigade
medlemsförteckning delades ut.

2.

Val av ordförande och sekreterare för mötet
Valdes Anita Axelsson-Holm och Harald Brandt som ordförande respektive sekreterare för årsmötet.

3.

Mötets stadgeenliga utlysning
Förklarades årsmötet vara stadgeenligt utlyst.

4.

Fastställande av föredragningslista
Fastställdes den av styrelsen föreslagna föredragningslistan.

5.

Anmälan av protokoll från föregående årsmöte
Protokollet föranledde inga frågor eller kommentarer, varför
det godkändes och lades till handlingarna.

6.

Utseende av justeringsman att justera dagens protokoll
Valdes Gunilla Skoot att jämte ordförande justera dagens
protokoll.

7.

Verksamhetsberättelse
Föredrogs verksamhetsberättelsen. Inga frågor, men kommenterades att den var väldigt snygg! Lades därmed med godkännande till handlingarna.

Avslutning
Avslutades årsmötet.

Vid protokollet

Harald Brandt

Justeras

Anita Axelsson-Holm

Justeras

Gunilla Skoot
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8.

Kassarapport
Föredrogs kassarapporten. Den föranledde inga frågor, varför
den godkändes och lades till handlingarna.

9.

Revisionsberättelse
Föredrogs och godkändes revisionsberättelsen.

10.

Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
Beviljades styrelsen full ansvarsfrihet för verksamhetsåret
1993/1994.

11.

Val av ordförande och styrelsesuppleant
Valdes Bo Holm till ordförande för en tid av två år. Valdes
Anita Axelsson-Holm till styrelsesuppleant för ett år.

12.

Val av revisor och revisorsuppleant
Valdes András Agoston till revisor. Valdes Göran Hammarberg till revisorsuppleant, båda för ett år.

13.

Vägfrågor
Diskuterades vilken nivå av vägunderhåll som anses nödvändig, och möjliga ersättare av Lagnegård som entreprenör.
Beslutades att Bo ordnar med adekvat underhåll vid behov,
samt plogning till snöiga helger. Uppdrogs till styrelsen att
anlita lämplig entreprenör för dessa arbeten.

14.

Sophämtningsfrågor
Diskuterades medlemmarnas åsikter angående sophantering,
och till buds stående alternativ för en eventuell kollektiviserad
sophämtning. Rapporterades att Österman absolut inte vill ha
några soptunnor på sin mark.
Några medlemmar framförde att de, med genomtänkt sopsortering och eldning av brännbart material, upptäckt att de
egentligen har väldigt lite sopor, och upplever därmed inget
problem med att inte ha någon kommunal sophämtning vid
grind. Tre medlemmar framförde emellertid att det var ett

problem att vara utan sådan sophämtning, och ansåg sig
därför ha ett behov av att sådan kunde ordnas. Framfördes
även att vi bör undvika eldning av sådana sopor som vid förbränning
luktar
illa.
Uppdrogs åt styrelsen att undersöka tänkbara alternativ,
såsom kostnad för sopbåt, någon privat entreprenör, och som
jämförelse kostnaden för en container även om det inte finns
någonstans att ställa den, utom möjligtvis på slingan vid busshållplatsen.
15.

Städ och röjningsfrågor
Beslöts att ta föregående års beslut att: april månad utses till
“allmän städ- och röjningsmånad”. Detta under förutsättning
att alla medlemmar, gärna i lag, ställer upp för ett dagsverke
utanför den egna tomten, på badberget, och överallt i vårt
område.
På initiativ av Kurt Norling framfördes ett tack till Mäkinen
för det fina städarbete de utfört.
Sekreteraren vill här även framföra att en hel del städ/underhållsarbeten utförs på annan tid än i april, för exempelvis
underhåll av badhuset, röjning & krattning av vass, borttagning av taggiga buskar etc.

16.

Beslut i anledning av medlemmar som inte betalar
Diskuterades problemet i anledning av att Appelgren, Bergström och Linder, icke har betalat sina medlems- och vägavgifter, trots skriftlig påminnelse. Uppdrogs åt Olle
Höglander att tala med Linder, Kjell Nilsson att tala med
Appelgren och Bergström.
Vidare diskuterades huruvida Nyberg och Bernardsson borde
hjälpa till med vägunderhållet fram till stora backen. Som det
nu är, så har tomtägareföreningen frivilligt åtagit sig underhållet av den sträckan, trots att den ligger utanför vårt område.
Uppdrogs åt Kjell Nilsson att fråga Nyberg och Bernardsson
om de kan tänka sig att bidra till vägunderhållet för den
sträckan.
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Närvarolista för årsmöte 94-09-03
Närvaro vid ordinarie årsmöte med Tomtägareföreningen Östra
Lagnö 133 Lördagen den 3 september 1994 kl 1100, hemma hos
Anita och Bo Holm, Östra Lagnö 148.
Inga, Berit & Harriet Pagfors

1:65

Bertil Netsmar

1:54

Olle & Catharina Höglander

1:51

Karl & Sven Sverkersson

1:76

Gunilla Skoot

1:66

Barbro Hallström Bonnevier

1:49

Kjell Nilsson

1:67

Göran & Elna Hammarberg

1:53

András, Monica & Anna Agoston

1:62

Maire & Mia Mäkinen

1:59

Bo Holm, Anita Axelsson-Holm

1:48

Kurt Norling

1:58

Harald Brandt

1:57

