
 

 

 Protokoll fört vid årsmöte i Norra Havsängens Tomtägar- och  

Samfällighetsförening.  

Tid: 2003-06-15 kl 10.00 - 11.00 Plats: Norra Havsängens hamn  

 

Tomtägarföreningen  

 

§ 1 Ordföranden hälsade medlemmarna välkomna och förklarade mötet öppnat.  

Bertil Bäckmans minne hedrades med en tyst minut.  

En ny medlem hälsades välkommen; Jerry Orädd som köpt Ingrid Rodis obebyggda tomt 
Edeby 16:09.  

Rickard Magnusson som äger Edeby 16:41 har bytt namn till Starck.  

 

§ 2 Upprop. 24 röstberättigade medlemmar var närvarande. En fullmakt redovisades.  

 

§ 3 Mötet förklarades behörigt utlyst.  

 

§ 4 Dagordningen godkändes och fastställdes.  

 

§ 5 Till ordförande för mötet valdes Bo Fransson och som sekreterare valdes Sven Olof 
Ekholm. Till justeringsmän och tillika rösträknare valdes Mare von Beckerath och Rein 
Ömblus.  

 

§ 6 Styrelsens verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2002 - 2003, som varit utsänd, 
godkändes.  

 

§ 7 Revisionsberättelsen lästes upp och delades till de närvarande. Resultat- och 
balansräkning för Tomtägarföreningen godkändes och fastställdes.  

 



§ 8 Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2002-2003.  

 

§ 9 I enlighet med valnämndens förslag valdes Bengt Eriksson till vice ordförande och 
Sven Olof Ekholm till sekreterare, bägge på två år.  

Till suppleant på två år valdes Birgitta Olofsson.  

Styrelsen för verksamhetsåret 2003 - 2004 har därmed följande sammansättning:  

Bo Fransson, ordförande (t o m 2004)  

Bengt Ericsson, vice ordförande (t o m 2005)  

Vivi Forsbom, kassör (t o m 2004)  

Sven Olof Ekholm, sekreterare (t o m 2005)  

Kenneth Pehrsson, suppleant (t o m 2004)  

Birgitta Olofsson, suppleant (t o m 2005)  

Enligt stadgarna tecknar ordförande och kassör föreningens firma var för sig.  

 

§ 10 Bengt Brunnberg valdes till revisor och Jan-Paul von Beckerath till 
revisorssuppleant, bägge på ett år.  

 

§ 11 Till valberdning inför nästa årsmöte utsågs Gunnar Eklund och Sven Uddsjö.  

 

§ 12 Fastställdes arvoden till styrelse, revisor och valnämnd till sammanlagt 4.000, varav 
Tomtägarföreningen betalar 2.000 kr och Samfällighetsföreningen 2.000 kr. Arvodet 
fördelas mellan de förtroendevalda av styrelsen.  

 

§ 13 De något omredigerade trivselreglerna, som utdelats i brevlådorna två veckor före 
mötet, godkändes efter viss diskussion och en röst emot.  

 

§ 14 Beslöts om oförändrad årsavgift 1.100 kr att betalas senast 30:e juni.  

 

§ 15 Von Beckeraths hade motionerat om förbud att tvätta bilar när vattningsförbud råder. 
Årsmötet avslog förslaget om ett nytt förbud, men antog ett tillägg i trivselreglerna med 
samma innebörd. Se § 13.  

I samband med att motionen behandlades informerade Jan-Paul von Beckerath om sina 
kontakter med Norrtälje kommun som redovisade grundvattensituationen i maj 2003 där 



Väddö har "under de normala nivåerna", på gränsen till "mycket under de normala 
nivåerna". Han delade också ut broschyren "Varning! Nu är det hög tid att spara vatten"!  

 

§ 16 Lars Mattsson har avsagt sig fortsatt uppdrag som vattenansvarig. Styrelsen fick i 
uppdrag att rekrytera ersättare.  

 

§ 17 Lasse Karlsson, som nyligen pensionertas från sin tjänst som stadsarkitekt för 
Lidingö, redogjorde kortfattat och översiktligt för vad som gäller i detaljplanen för 
området. Han erbjöd sig därefter att i måttlig omfattning ge råd och vägledning till 
medlemmarna i plan- och byggfrågor.  

 

§ 18 Övriga frågor.  

Efter kort diskussion beslöts att fortsätta med nuvarande ordning för arbetsdagarna, men 
med tillägget att dag och tid skall annonseras på anslagstavlan med uppmaning till 
intresserade att deltaga.  

Efter handuppräckning konstaterades att intresset för gemensamma aktiviteter var 
mycket lågt bland årsmötesdeltagarna, varför något initiativ till sådana inte kommer att 
tas av styrelsen.  

Gunnar Eklund redogjorde för sina mellanhavanden med Vattenfall angående utbetalning 
av garantisumman 1000 kr vid mer än 24 timmars elavbrott. Medlemmarna uppmanas att 
själva kontakta Vattenfall och kräva att summan dras av från kommande räkningar. Ingen 
vid mötet kände till den exakta tidpunkten för avbrottet, men enligt Eklund hade han fått 
ersättningen utan att uppge något datum.  

 

§ 19 Nästa årsmöte äger rum söndagen den 20:e juni 2004.  

 

§ 20 Ordförande förklarade årsmötet i Norra Havsängens Tomtägarförening avslutat.  

 

5 minuters paus.  

Samfällighetsföreningen (Hamnen)  

 

§ 1 Ordförande förklarade mötet öppnat och hälsade medlemmarna i Norra Havsängens 
Samfällighetsförening välkomna.  

Ordförande konstaterade att beslut tagna i §§ 3, 4, 5, 9, 10, 11, 13 och 16 under årsmötet 
med Norra Havsängens Tomtägarförening också gäller för Norra Havsängens 
Samfällighetsförening.  



§ 2 Upprop. 20 röstberättigade medlemmar befanns närvarande. Inga fullmakter 
redovisades.  

 

§ 3 Styrelsens verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2002 - 2003, som varit utsänd, 
godkändes.  

 

§ 4 Revisionsberättelsen lästes upp och delades ut. Den utdelade resultat- och 
balansräkningen för Samfällighetsföreningen godkändes och fastställdes.  

 

§ 5 Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2002 - 2003.  

 

§ 6 Godkändes att av det tidigare fastställda arvodet om totalt 4.000 till styrelse, revisor 
och valnämnd belastar 2.000 kr Samfällighetsföreningen.  

 

§ 7 Till hamnfogde för kommande verksamhetsår utsågs Bo Wallgren. Fastställdes 
arvodet till 1000 kr, d v s oförändrat.  

 

§ 8 Fastställdes årsavgiften till 300 kr, d v s oförändrad. Avgiften skall vara inbetald 
senast 30:e juni. Orföranden konstaterade att om inflödet av tång i hamnbassängen blir 
lika stort kommande år så blir en höjning av årsavgiften nödvändig.  

 

§ 9 Årsmötet beslöt att systemet med gemensamma dagar för bom-iläggning respektive 
upptagning skall fortsätta. Fastställdes följande tider: Upptagning sker lördagen den 1 
november 2003 kl 13.00 och iläggning lördagen den 8 maj 2004 kl 13.00.  

 

§ 10 Ordförande tackade de närvarande för konstruktivt deltagande i mötet och 
förklarade det för avslutat. 

Vid protokollet Justeras  

Sven Olof Ekholm Bo Fransson  

Justeras Justeras  

Mare von Beckerath Rein Ömblus  

Utanför protokollet informerade Vivi Forsbom om att försäkringen för nätbodarna (för vilka 
det inte finns någon formell förening) har höjts från 900 kr till 1500 kr per år. Trots detta 
och den höga självrisken, 8000 kr, ansåg mötesdeltagarna att försäkringen skulle 
behållas.


