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Protokoll fört vid årsstämma med  
Furusunds Samfällighetsförening (FS) och  
Furusunds Fiskevårdsområdesförening (FF) 
 
Plats: Hammerska Ladan, Furusund 
Tid: 7 maj 2011 kl. 10:00 
Närvarande: 83 st. röstberättigade fastighetsägare enligt separat lista 
 
1. Mötets öppnande samt fråga om mötet utlysts i behörig ordning  
Håkan Bergman hälsade alla välkomna, öppnade stämman och frågade om stämman utlysts i behörig 
ordning.  
    Stämman fann att mötet utlysts i behörig ordning och godkände dagordningen. 
 
2. Val av ordförande och sekreterare 
Till ordförande för stämman valdes Håkan Bergman och till sekreterare valdes Sten-Åke Rygh. 
 
3.  Val av två justeringsmän tillika rösträknare 
Till justeringsmän tillika rösträknare valdes Maj-Lis Eriksson och Leif Wasing. 

 
4.  Verksamhetsberättelse samt balans- och resultaträkning för år 2010  
Ordföranden redovisade verksamhetsberättelsen och Vivianne Gunnarsson kommenterade balans- 
och resultaträkning för år 2010. Samtliga dessa handlingar var utsända med kallelsen. En mer 
detaljerad redogörelse för årets verksamhet finns i Årsbrevet som delats ut i brevlådorna och som 
även finns på föreningens hemsida. 
    Balans- och resultaträkning godkändes och stämman beslutade att årets resultat, i enlighet med  
    styrelsens förslag, balanseras i ny räkning.  
 

5. Revisionsberättelse samt fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för år 2010 
Revisionsberättelsen föredrogs av FS revisor Hans Ekelund som konstaterade att föreningen var väl 
skött samt tillstyrkte att räkenskaperna för år 2010 fastställs samt att styrelsens ledamöter beviljas 
ansvarsfrihet för år 2010.  
    Stämman beslutade i enlighet med revisorernas förslag. 

 
6. Behandling av styrelsens förslag 

o Verksamhetsplan för år 2011. Ordföranden redovisade planen som var utsänd med kallelsen. 
    Stämman godkände planen. 

o Beläggning av vägar på Furusund. Förslaget var utsänt med kallelsen. Efter en längre 
diskussion med argument för och emot beläggning av vägar gick stämman till beslut med ett 
tilläggsförslag att även Furusunds strandväg och Strindbergs väg skall beläggas. Av diskus-
sionen framgick att styrelsen, vid ett beslut om beläggning, noga skall undersöka vilka 
alternativ som finns t.ex. beträffande stenmaterialets form och färg. Styrelsen förbehöll sig 
också rätten att skjuta på genomförandet om kostnaden på grund av rådande oljepris upplevs 
som fel.   
    Stämman godkände dels styrelsens förslag om beläggning med 49 röster mot 24 och dels 
    tilläggsförslaget om Furusunds strandväg och Strindbergs väg med 38 röster mot 29. 
    På fråga från ordföranden om någon hade något att invända mot röstningsförfarandet blev 
    svaret nej.     

o Regler för vinterförvaring av båtar på Furusunds badplatser. Förslaget var utsänt med 
kallelsen. 
     Stämman beslöt i enlighet med förslaget. 

 
7. Behandling av inkomna motioner 

o Linda Andreasson. Upprustning av badviken på Myrudden. Motionen var utsänd med 
kallelsen. 
    Stämman beslöt att bifalla motionen men att markväv ej läggs ut. 

o Linda Andreasson. Upprustning av brunnen på Abborrstigen. Motionen var utsänd med 
kallelsen. 
    Stämman beslöt att bifalla motionen. 
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o Flera motionärer. Vinterunderhåll av stigen mellan Förängsvägen och  
Hotell Dagmar. Motionen var utsänd med kallelsen. 
    Stämman beslöt att bifalla motionen. 
 

8. Övrigt som styrelsen har att rapportera 
o Föreningsfrågor 

 En tvist har uppstått om betalning för en nedriven elledning för vägbelysningen på 
Friluftsvägen. Skadan är anmäld till försäkringsbolaget. 

 En ny karta över Furusund har tagits fram med hjälp av Nils Möllerström. Kartan 
finns i ett grundutförande med de nya vägnamnen. För olika behov kan man lägga 
till information om stigar och promenadvägar, sevärdheter, m.m. Kartan finns i 
större format uppsatt på FS informationstavla vid Ålandsviken. 

 Projektet med nya vägnamn är avslutat. Namnskyltar på brevlådeställena är 
uppsatta och de flesta vägskyltarna är monterade.    

o Vägarna 

 Den långa och snörika vintern har inneburit onormal omfattning av plogning och 
sandning av vägarna. Växling mellan töväder och kyla har gjort vägarna hala och 
ibland nödvändiggjort sandning på hela vägbanan. Trots detta inställdes 
sophämtningen vid ett par tillfällen. 

 Det är fortsatt viktigt att diken inte spärras av vid tomtinfarter och att häckar och 
annan vegetation, som utgör trafikfara, rensas. 

 Enligt beslut på föregående stämma har farthinder lagts ut på prov på Furusunds 
strandväg. Redan första kvällen har någon tagit bort hindret. 

 Tomas Mälson berättade om namninsamling och överklagande av de nya 
hastighetsgränserna på Landsvägen över Furusund. Överklagandet avslogs med 
formella argument. Arbetet fortsätter. 

o Grönområden 

 Medlemsinsatserna för att sköta våra grönområden skall ske genom städning på 
våren och slyröjning och trädfällning på hösten. Allt skogsavfall samlas ihop vid 
Sprängberget för flisning. Eldning skall så långt som möjligt undvikas. Arbetet 
organiseras av fogdarna tillsammans med ansvariga i styrelsen. 

 De hopsamlade trä- och slyhögar som nu ligger på många ställen på Furusund 
kommer inom de närmaste 14 dagarna att samlas in och läggas på flishögen. 
 I övrigt får inget läggas där före den 15 augusti. 

 Flishögen flyttas närmare sandhögen vid Sprängberget och läggs utmed raden av 
aspar, som växer där, för att inte bli lika framträdande för närboende. 

 På förekommen anledning uppmanas förare av ”fyrhjulingar” att visa stor 
försiktighet när man, om man måste, kör vid sidan av vägarna. I samband med 
tjällossningen får dessa fordon överhuvudtaget inte framföras i naturen.  

  Trädfällning har på några ställen skett i en omfattning som väckt frågor bland 
närboende. Styrelsen utreder. Styrelsen har beslutat att alla tidigare 
överenskommelser om trädfällningar upphör att gälla. Om någon önskar att fälla ett 
träd på FS mark skall först styrelsens tillstånd inhämtas. 

o Ålandsviken 

 Sjöbotten mellan Kejsarbryggan och Gästhamnen har nu vassrensats. Viss 
efterjustering återstår.  

o Gästhamnen 

  Promarina har ansökt om bygglov för förlängning av bryggan med en sektion. 
o Maren 

 Styrelsen avser att göra en satsning på Maren och området däromkring under  
år 2012. Arbeten som kan bli aktuella är pumpning av sediment till stranden mot 
Landsvägen samt slyrensning och planering för en promenadstig utmed denna sida 
av Maren. Här fanns tidigare en träkaj vars rester man fortfarande kan se.  
FF utreder Maren ur fiskevårdsperspektiv. 

o Italienska villorna 

 Tvisten med Ingerby/Henningsson är reglerad i enlighet med det förlikningsavtal 
som stämman godkände år 2010. 

o www.furusund.se 

 Furusundsföreningarnas gemensamma hemsida får allt fler besökare. Med 
kontinuerliga besök på hemsidan är man uppdaterad på allt som skett och kommer 
att ske på Furusund.  
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9. Beslut om årsavgift till FS 

 Årsavgiften för år 2011 fastställdes vid förra stämman till 600 kr.  
Styrelsen föreslår att avgiften för år 2012 blir 1 100 kr. 
     Stämman beslöt i enlighet med styrelsens förslag. 

 Enligt stadgarna skall minst 10 000 kr avsättas till underhålls- och förnyelsefond.  
Styrelsen föreslår en avsättning med 10 000 kr. 
    Stämman beslöt i enlighet med styrelsens förslag. 

.  
10. Beslut om arvoden till styrelsen 
Valberedningen föreslog att arvodet höjs till 6 000 kr för ordinarie styrelseledamöter och till 3 000 kr 
för suppleanter.  
    Stämman beslöt i enlighet med förslaget. 
 

11. Fastställande av budget för år 2011 
Vivianne Gunnarsson kommenterade förslaget till Budget för år 2011. En sent inkommen faktura för 
vinterns snöröjning har redan spräckt årets budgeterade kostnader. Hänsyn har inte tagits i budgeten 
till beslutet vid denna stämma om beläggning av vägarna.  
     Stämman godkände styrelsens förslag till budget med dessa kompletteringar.  
 

12. Val av styrelseledamöter  
Valberedningen föreslog omval på två år av Lena Lindstedt, Gunnar Wagenius och  
Vivianne Gunnarsson samt nyval på två år av Stevan Sulja 
   Stämman beslöt i enlighet med förslaget. 

 
 
13. Val av ordförande för föreningen inom styrelsen 
Valberedningen föreslog omval av Håkan Bergman. 
   Stämman beslöt i enlighet med förslaget. 
 

14. Val av styrelsesuppleant 
Valberedningen föreslog omval av Sören Härnblad och nyval av Lotta Ryghammar till suppleanter  
på 1 år. 
    Stämman beslöt i enlighet med förslaget. 

 
15. Val av revisor 
Valberedningen föreslog omval av Hans Ekelund på 2 år. 
    Stämman beslöt i enlighet med förslaget. 

 
16. Val av valberedning 
    Stämman omvalde Bengt Rinaldo och Nils Gröndahl på 1 år men såg gärna att någon från norra 
    Furusund kunde komplettera valberedningen. 

 
17. Beslut om utskick av årsstämmans protokoll 
Stämman beslöt att stämmoprotokollet skall distribueras till brevlådorna på Furusund inom tre veckor 
från stämman samt anslås på informationstavlan vid Ålandsviken och på föreningens hemsida 
www.furusund.se. 

 

18. Övrig information 
o Viltvård  

 Leif Lindholm meddelade att det under året skjutits några kråkor, mink, räv och 
grävling. Något rådjur har dött. Annars har rådjuren klarat den svåra vintern bra, 
delvis med hjälp av utfodring. Det är för närvarande färre rådjur på Furusund än  
på länge.   
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o Fiskevård 

 Fiskevården på FS vatten bedrivs av Furusunds Fiskevårdsområdesförening (FF).  
FS och FF har gemensam formell organisation där besluten på FS årsstämma i 
tillämpliga delar gäller även för FF.  
FS styrelse utser personer som ansvarar för planläggning och genomförande av 
verksamheten. Efter några år utan aktivitet har Tomas Mälson och Gunnar Wagenius 
glädjande nog åtagit sig att nu ansvara för verksamheten i FF.  

 
o Naturvård 

 Ordföranden tackade fogdarna som leder arbetet inom sina respektive områden.  
En betydande och viktig uppgift blir här utförd.  
 

19.  Övriga frågor 
o Det uppmanades till försiktighet när man sjösätter vid båtuppdraget. Rampen kan under vissa 

omständigheter bli så hal att det kan vara svårt att köra upp dragfordonet. 
o Fagervikens samfällighetsförening (VA på norra Furusund) informerade om att man nu har 

ungefär 70% anslutning. Hittills har allt fungerat utan större störningar. 
o Lennart Bjerve var orolig för att den vattenskoter som förra året körde runt i Eknöströmmen  

i ”50 knop” i närheten av badande barn snart skulle återkomma.  
o Ordföranden tackade avgående styrelsesuppleanten Johnny Pettersson, i hans frånvaro, för 

hans fleråriga arbete i föreningen. Slutligen tackade ordföranden sina kollegor i styrelsen för 
ett gott samarbete under året och familjen Sköld för husrum för stämman i  
Hammerska Ladan.  
 

20. Avslutning 
Då inga ytterligare övriga frågor fanns, tackade ordföranden de närvarande för en välbesökt och 
trevlig stämma och avslutade densamma. 
 

Furusund 2011-05-08 
 
Vid protokollet:  Justeras: 
 
 
Sten-Åke Rygh  Maj-Lis Eriksson  Leif Wasing 


