Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma med Yngsjöstrands Samfällighetsförening
den 1 augusti 2021 på Yngsjö idrottsplats
Närvarande: Styrelsen och 82 medlemmar enligt särskild förteckning.
Ordförande Bo Hildingsson förklarade mötet öppnat och hälsade de närvarande välkomna.
§1

Dagordningen godkändes.

§2

Mötet förklarades stadgeenligt utlyst.

§3

Sex fullmakter har inlämnats och godkändes. Fyra motioner har inlämnats.

§4

Till ordförande för mötet valdes Bo Hildingsson och till sekreterare Bengt Ring.

§5

Till att justera dagens protokoll valdes Katarina Nilsson Helander och Paul
Persson.

§6

Resultat och balansräkningen för 2019 och 2020 redovisades och godkändes.

§7

Styrelsens verksamhetsberättelse för 2019 och 2020 redovisades och godkändes.

§8

Revisorernas berättelse för 2019 och 2020 redovisades och godkändes.

§9

Styrelsen beviljades enhälligt ansvarsfrihet för 2019 och 2020.

§ 10 Val av styrelse och övriga funktionärer:
Till ledamöter på två år valdes Jim Engberg (nyval), Ewa Nilsson (nyval) och Ulf
Luvö (nyval).
Till ordförande på ett år valdes Christina Håhus.
Till ersättare i styrelsen valdes Peter Löfqvist (omval), Peter Nygren (omval) och
Katarina Nilsson Helander (nyval).
Till revisorer omvaldes Anders Isacsson och Anders Erlandsson.
Till revisorsersättare omvaldes Ingvar Bruhn och Nils Åke Jönsson.
Till valberedning omvaldes Bertil Svensson och Roger Castefelt.
§ 11 Stämman beslöt att ersättningen till styrelsen under 2022 skall vara 20 000 kronor.
Revisorerna har 200 kronor vardera som enligt önskemål skänks till
Sjöräddningssällskapet. Bilersättning utbetalas enligt det statliga reglementet.
§ 12 Peter Löfqvist redovisade genomförda och planerade vägarbeten.
• Upphandling med FASAB för kompletterande asfalteringar.
• Snöröjning, grusning, sopning och gräsklippning har genomförts vid behov.
• Fällning av träd i anslutning till vägarna inför asfaltering.
• Kontrollmätning av vägbulor (minst 3 m långa och 8 till 12 cm höga), skall
vara 10 cm höga. Stämman beslöt enhälligt att justera vägbulorna.
• Stämman beslöt enhälligt att sätta upp stolpar vid Aspvägens slut mot havet
för att förhindra att bilar kan köra upp på strandbrinken.
• Skadade vägkanter som uppkommit av tunga transporter. Respektive
fastighetsägare är ansvarig för skador som uppkommit vid arbete på
fastigheten. Stämman beslöt enhälligt att efter kontakt med berörda

•

fastighetsägare samordna asfaltering och fakturera uppkomna kostnader.
Stämman beslöt enligt styrelsens förslag till rullande 5-årsplan.

§ 13 Sekreteraren redovisade genomfört arbete på grönområdena:
• Styrelsen har i år på förslag från Errol Wiberg och Rolf Olsson beslutat att
fälla och såga upp 65 döda och skadade träd. Gagnvirket har lagts upp enligt
anvisningar från Vattenverket.
§ 14 Sekreteraren redovisade vilken uppstädning som genomförts inom området:
Vid ”Vårstädardagen” den 19 juni deltog ca 50 medlemmar som tog bort
nedfallna grenar av varierande storlek i grönområdena och längs vägarna samt
städade stranden. Avfallet har samlats ihop och skall transporterats bort av
Skånefällaren. Dagen avslutades med korvgrillning på stranden.
§ 15 Christina Håhus informerade om kustplanen och tog bl a upp:
• Ny detaljplan med föreslagna och utlovade större byggrätter (140 + 40 kvm)
kommer inte att genomföras.
• Detaljplanen, som gick ut 2016 gäller tills vidare, vilket innebär byggrätter på
70 + 30 kvm och attefallsregler.
• Länsstyrelsen sa nej till större byggrätter i Furuboda, vilket kommunen
överklagade till regeringen som genom MSB och Boverket sa nej. Regeringen
har bestämt att utökade byggrätter längs kusten inte är aktuellt, varför
kommunen inte kommer att pröva vårt område.
§ 16 Peter Nygren informerade om föreningens hemsida. Antalet besök på hemsidan
har ökat för varje år. Fastighetsägare som har döda eller sjuka/skadade träd på
tomten kan ta kontakt med Skånefällaren AB (Torbjörn Hansson, 0705-248594)
för att undvika marklovsavgift för att fälla träden.
Föreningens infoblad finns på hemsidan på engelska och tyska.

§ 17 Styrelsen informerade om budget för 2021 och 2022.
Stämman beslöt enhälligt, efter förslag från styrelsen, att inte ta ut någon avgift
för 2021.
Stämman beslöt om utgifts- och inkomststat för 2022 och beslöt enhälligt att
utdebiteringen för 2022 fördelas enligt följande: permanentboende 914:-,
fritidsboende 457:- och obebyggd tomt 229:-.
Debiteringslängden fanns tillgänglig vid stämman.
Stämman fattade beslut om sista betalningsdag för uttaxering enligt
debiteringslängd 2022.
§ 18 Övrigt
- Motion om att asfaltera Rönnows stig. Sekreteraren sammanfattade motionen
och ordförande om bakgrunden. Tre av fyra boende längs Rönnows stig
argumenterade starkt för att vägen inte skall asfalteras mot en för. Vid
votering fick förslaget att inte asfaltera Rönnows stig majoritet, varför
stämman beslöt att avslå motionen och att inte asfaltera Rönnows stig.
- Motion om bokskåp. Det är inte föreningens uppgift att sätta upp och sköta ett
bokskåp, varför motionen avslogs.
- Motion om fler vägbulor. En medlem talade om behovet av vägbulor längs
”tvärvägarna”. Stämman beslöt att styrelsen inventerar behovet av fler

vägbulor för beslut vid nästa årsstämma.
§ 22 Då inget ytterligare förekom tackade ordföranden för visat intresse och förklarade
stämman avslutat och Christina Håhus avtackade avgående styrelsemedlemmar
och ersättare.
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