Tomtägareföreningen

Ö st ra L ag n ö 1 3 3

Protokoll för årsmöte 97-09-13
Protokoll fört vid ordinarie årsmöte med Tomtägareföreningen Östra
Lagnö 133 Lördagen den 13 september 1997 kl 1300, hemma hos Bo
och Anita Holm, Östra Lagnö 148. Närvarolista enligt separat bifogad
lista.

1.

Öppnande av mötet
Ordförande förklarade mötet öppnat.

2.

Val av ordförande och sekreterare för mötet
Valdes Bo 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 Hans Brindfors att jämte ordförande justera dagens protokoll.

7.

Verksamhetsberättelse
Föredrogs verksamhetsberättelsen. Den föranledde inga
frågor, varför den godkändes och lades till handlingarna.
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8.

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

9.

Revisionsberättelse

15.

Föredrogs och godkändes revisionsberättelsen.

10.

Var och en uppmanas att, vid för var och en lämpliga tillfällen
under året, städa och fixa (d.v.s röja, kratta, rensa, underhålla)
området kring och i anslutning till badberget. Diskuterades om
eventuellt skeppande av mer sand till badplatsen, men det
konstaterades att det skulle bli väldigt dyrt.

Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
Beviljades styrelsen full ansvarsfrihet för verksamhetsåret
1996/1997.

11.

Val av sekreterare, kassör och styrelsesuppleant
Valdes Harald Brandt till sekreterare för en tid av två år. Valdes
Kjell Nilsson till kassör för en tid av två år; Kjell annonserade
att han efter denna period kommer att avgå. Valdes Anita
Axelsson-Holm till styrelsesuppleant för ett år.

12.

13.

Övriga frågor
Inga övriga frågor.

17.

Fastställande av medlemsavgift för 97/98
Fastställdes medlemsavgiften för verksamhetsåret 97/98 oförändrat till 50 kr.

18.

Fastställande av vägavgift för 97/98
Fastställdes vägavgiften för verksamhetsåret 97/98 oförändrat
till 250 kr.)

Vägfrågor
Beslöts att hyvla backen, gräva ut diket på västra sidan av
backen, samt röja en del buskar/träd vid gränsen mellan
backen och Bernhardssons mark för att få en “tittglugg”; Bernhardsson har redan tillfrågats och tillstyrkt att röja där.

14.

16.

Val av revisor och revisorsuppleant
Valdes Andras Agoston till revisor för en tid av två år. Valdes
Catharina Höglander till revisorsuppleant för en tid av ett år.

Städ och röjningsfrågor

19.

Avslutning
Föreningen tackade Hans Olsson för hans insats med renoveringen av badhuset. Avslutades årsmötet.

Sophämtningsfrågor
Hans Brindfors redogjorde för resultatet av sina kontakter med
kommunen i denna fråga: Efter samtal med Håkan Lundgren,
avfallsansvarig i Österåkers kommun, har vi fått ett förslag som
innebär: att dom är villiga att ställa en låsbar container vid
bussens vändplats, dit varje tomt skulle få en nyckel. Den
skulle tömmas 24 gånger per år; varje vecka på sommaren.
Årsavgiften skulle bli 16 672 kr inkl moms totalt, dvs 834 kr per
tomt och år.
Erbjudandet innebär inga väsentliga nyheter i förhållande till
vad vi tidigare hört. Den allmänna meningen var att vi inte är
särskilt intresserade av förslaget, eftersom det med kompostering blir så otroligt lite kvar. Hans Brindfors skulle dock
föredra en god sophämntning, även om problemet inte är
stort; likaså har Pagfors tidigare framställd vissa problem med
att vara utan sophämntning.
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