
Protokoll fört vid Enkärrets samfällighetsförening

årsstämma 22/5 2021

1. Årsmötets öppnande
Ordförande Maria Ahlholm förklarade årsmötet öppnat.

2. Val av ordförande för stämman
Kjell Bjerrehorn valdes till ordförande av stämman

3. Val av sekreterare för stämman
Ansa Lindholm valdes till sekreterare för stämman

4. Val av två justeringsmän tillika rösträknare
Vera Berg och Johanna Holm valdes till justera re samt rösträknare för stämman

5. Frågan om årsmötets behöriga utlysande
Årsmötet förklarades utlyst i laga ordning

6. 'Fastställande av dagordning
Dagordningen fastställdes

7. Antecknande av medlemmar genom närvarolista
Alla närvarande avprickade på närvarolistan.

8. 'Fastighetslista/debiteringslängd
Tillgänglig på stämman, i enlighet med den nya personuppgifts/agen (GDPR).
Fastighetslista och debiteringslängd fanns tillgängliga på stämman

9. Beslut om röstningsförfarandet vid stämman
En röst per fastighet beslutades

10. Verksamhetsberättelse för det gångna året
Verksamhetsberättelsen gicks igenom
Synpunkter på slitageavgiften framfördes av medlem som ansåg att den är för hög.
Svar från styrelsen att befintlig slitageavgift gäller fram till att kommunen börjar
gräva för VA.
Beslut att fortsätta den diskussionen efter mötet.
Verksamhetsberättelsen godkändes av stämman

11. Ekonomisk berättelse
Calle Stivne (kassör) redovisade den ekonomiska berättelsen
Föreningen har för närvarande ca: 585 000:- i underhållsfonden.
Mycket tack vare de senaste milda vintrarna som kostat mindre än budgeterat i
underhåll.
Den ekonomiska berättelsen godkändes av stämman

12. Revisorernas berättelse
Revisorerna redovisade sin berättelse och rekommenderade stämman att bevilja
styrelsen ansvarsfrihet.

13. Ansvarsfrihet för styrelsen
Styrelsen beviljades ansvarsfrihet

14. Framställning från styrelsen och motion från medlemmar
Inga inkomna motioner

15. Övriga inkomna frågor från medlemmar.
En medlem har ställt fråga angående vägen ner till Återvallssjön.



Är den en räddningsväg? Svar Ja och under städdagen tidigare på dagen sattes det
upp hinder och skylt som talar om detta och att man inte får parkera där.
Under detta arbete och övrigt arbete med strand och brygga visade det sig att vägen
ner är dåligt dränerad och väldigt svårframkomlig för större fordon.
Styrelsen fick i uppdrag att värdera hur detta ska hanteras.

16. Förslag till utgifts- och inkomststat samt ersättning till styrelsen och revisorer
Samma som förra året.

17. Förslag för medlemsavgift
Samma som förra året.
2200:- / andelstal
300:- grönområden
200:- båtplats

18. Val av ordinarie styrelseledamöter på 2 år
I tur att avgå:

• Anna Blomqvist (Ledamot)
• Mattias Fallgren (Ledamot)

Anna och Mattias blev omvalda på 2 år till.
19. Val av valberedning till årsmötet 2022

Ulrika och Fredrik kvarstår som valberedning till årsmötet 2022
20. Val av revisorer. I tur att avgå: Vera Berg

Vera kvarstår som revisor
21. Meddelande av plats där stämmoprotokollet hålls tillgängligt

På Ladan och hemsidan (www.enkarret.se ) även en länk i Facebook gruppen.
22. Mötets avslutande

Maria avslutade mötet och tackade alla som deltagit.

Vid pennan Ansa Lindholm justerare Johanna Holm



Efter mötet:

Styrelsen hade ett möte med kommunen angående VA för ca 2 veckor
sedan.
Planen såg bra ut och ledningarna kommer mestadels att dras i vägbanan,
i björkallen kommer ledningarna läggas i allmänningen norr om vägen.
Vilket innebär att det kommer att få att köra runt i stort sett överallt.
Återvändsgatorna är fortfarande under diskussion när det gäller
framkomligheten under byggtiden. Eventuellt vill kommunen bredda vägen
utanför Enkärrsvägen 44 och Svarttjärnsvägen 1 (på Enkärrsvägens sida)
Tyvärr kanske vi blir av med några av de gamla pumparna, de står i vägen
för ledningsdragningen. Detta måste utredas tillsammans med kommunen
då det finns en förrättning från 1952 som säger att alla pumpar ska vara
fungerande.

Tidsplan VA:
Entreprenör ska lämna in anbud senast i slutet på augusti (i år)
Beslut ska tas i Tekniska nämnden på första mötet efter sommaren den 8
september.

Kommunen kommer att vara tvungna att ta ner massor av träd under
arbetet.
Stämman väfjer att behålla träden för ved men önskar att kommunen tar
bort riset.

Det kommer att byggas en service väg från Kärrskogsvägen till Gamla
Brunnsvägen.
Bra för dem som vill ha fler alternativ till bussarna.

Många bra ideer kring hur vi kan hantera den extra avgift för tung transport
framlades av medlemmar. Styrelsen kommer revidera beslutet och beakta
förslagen.


