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Långvinds samfällighetsförening 
Protokoll fört vid ordinarie årsstämma 2019-07-20 
 
Plats: Kolhuset, Långvindsbruk, Enånger 
Dag och tid: Lördag 20 juli 2019, klockan 14.00–16.20 
Närvarande: Enligt upprättad röstlängd: 57 fastigheter närvarande, varav 52 stycken från etapp 1 
och 5 stycken från etapp 2. Sju av dessa var representerade med fullmakt. Cirka 75 personer deltog 
på stämman (bilaga 1). 
 
§ 1 Mötets öppnande 
Ordförande för Långvinds samfällighetsförening, Anders Kjällman, hälsade alla närvarande 
välkomna till årets stämma och förklarade stämman öppnad. 
 
§ 2 Godkännande av dagordningen 
Stämman beslutade  
att godkänna dagordningen efter korrigering av numrering av paragrafer, några rubriker och tillägg 
av tre övriga frågor gällande Pimsbovägen, Båthamnen och vägar samt Byhedsjön; 
att tillåta ytterligare övriga frågor under ”Övriga frågor”.  
 
§ 3 Val av ordförande för stämman 
Valberedningens sammankallande Ove Nygren föreslog Jörgen Bengtson som ordförande för 
stämman. 
 
Stämman beslutade  
att välja Jörgen Bengtson till ordförande för stämman. 
 
§ 4 Val av sekreterare för stämman 
Valberedningens sammankallande Ove Nygren föreslog Lisa Holst som sekreterare för stämman. 
 
Stämman beslutade 
att välja Lisa Holst till sekreterare för stämman. 
 
§ 5 Val av två justerare, tillika rösträknare 
Irene Modd och Mattias Westin föreslogs som justerare av protokollet samt rösträknare. 
 
Stämman beslutade 
att välja Irene Modd och Mattias Westin till justerare, tillika rösträknare.  
 
§ 6 Stämmans behöriga utlysande 
Enligt stadgarna ska personlig kallelse utgå till medlemmarna minst 14 dagar före stämman. Kallelse 
gick ut till samtliga 2 juli 2019. Kallelse fanns även med i Långvindsbrevet nummer 2 år 2019 och 
har funnits på webbplatsen langvind.se och på föreningens anslagstavla i Långvinds fritidsområde. 
 
Stämman beslutade  
att årsstämman är behörigen utlyst. 
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§ 7 Fastställande av röstlängd 
Totalt representerades 56 fastigheter, varav 51 stycken från etapp 1 och 5 stycken från etapp 2. Sju 
var representerade med fullmakt. Cirka 75 personer deltog på stämman. 
 
Stämman beslutade  
att låta den registrering som skett av närvarande medlemmar samt fullmakter ligga till grund för 
upprättande av röstlängd samt att justera röstlängden under stämman om behov därav uppkommer.  
 
§ 8 Styrelsens och revisorernas berättelser 
Styrelseordförande Anders Kjällman presenterade årsberättelsens verksamhetsberättelse för 
verksamhetsåret 2018/2019. Verksamhetsberättelsen finns tillgänglig i sin helhet i Långvindsbrevet 
nummer 2, 2019. Han presenterade styrelsens ledamöter och verksamhetsansvariga. Nedan följer ett 
sammandrag. 
 
Anders Kjällman riktade ett särskilt tack till Ove Westerlund för arbetet med vattenverket och Anders 
Bystedt för arbetet som tillsynsman och omhändertagandet av sophanteringen. 
 
Vattenverket 
Anders Björkman redogjorde för arbetet med vattenverket. Vattenförbrukningen följs upp och det 
uppmärksammas att cirka fem kubikmeter vatten går åt flertalet nätter. Det är mycket och läckor 
eftersöks, hittills utan resultat. När vattnet varit avstängt och sedan satts på kan missfärgningar 
uppstå. Det förorenade vattnet behöver spolas bort. Följande åtgärder är utförda: leverantören har 
tittat på utrustningen och godkänt monteringen, filtermassan och delar av utrustning är utbytt, 
råvattenledningen har fått ett förfilter och en grumlighetsmätare samt har fått mobilt bredband 
installerat för att möjliggöra löpande avläsning av mätaren på distans. Larm utgår vid fastställda 
nivåer och anläggningen stängs av vid kritiska nivåer. Digitala vattenmätare ska installeras för 
uppföljning och övervakning. 
 
Avfall 
Försöket med att samla in grovsopor på Kråknäsparkeringen har misslyckats och avslutats. Det är nu 
upp till varje fastighetsägare att själv ta sina grovsopor till kommunal återvinningsstation. 
Hudiksvalls kommun kan inte tillgodose vår önskan om behållare för komposterbart avfall. 
Uppsamling av sopor sker på ett ställe, Kråknäsparkeringen, och inte som tidigare år utspritt på flera 
platser i området. 
 
Sommarbutiken 
Mikael Pettersson driver för fjortonde året Sommarbutiken. 
 
Midsommarfirande 
Midsommarfirandet var trevligt med många deltagare. 
 
Tennisskolan 
Thomas Westerlund med medhjälpare och Kurt Jansson har ansvarat för tennisskolan. 
 
Klubbstuga och strandtoaletter 
Fredrick Berglund har rustat upp gemensamma anläggningar som klubbstugan och strandtoaletter. 
 
Försäljning av Långvinds bruk 
Holmen Skog AB har förvärvat Långvinds bruk. 
 
Upphandlingar kring snöröjning med mera ska ske med entreprenörer. 
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Snäckenvägen 
Snäckenvägens samfällighetsförening har beslutat att fusionera med Långvinds 
samfällighetsförening, vilket kommer upp till behandling senare på stämman. 
 
Gemensamhetsanläggningar 
Nedan specificeras gemensamhetsanläggningarna (GA), deras beteckning och omfattning: 
GA 2: Vägar, vattenledningar och grönytor i etapp 1 
GA 3: Vägar, vattenledningar och grönytor i etapp 2 (Korsholmen) 
GA 4: Vattenverket 
GA 5: Övrigt gemensamt så som båthamn, butik och tennisbanor 
GA 7: Snäckenvägen (förslag) 
 
Fråga från Jan Andersson, Rävstigen:  
Vad är orsaken till fusionen mellan Snäckenvägens och Långvinds samfällighetsföreningar?  
 
Svar från styrelseordförande Anders Kjällman: 
Eftersom Långvinds samfällighetsförening, genom sina medlemmar, är största delägare och nyttjar 
vägen mest, ger en fusion oss bättre kontroll på kostnader och investeringar. 
 
Ekonomisk berättelse 
Kassör Sven Sjöberg redogjorde för årsberättelsens resultat- och balansräkning (ekonomiska 
berättelsen) för verksamhetsåret 2018/2019, vilken i sin helhet finns tillgänglig i Långvindsbrevet 
nummer 2, 2019. Nedan följer ett urval av informationen. 
 
Resultat 2018/2019 

 Utfall, tusentals kronor Budget, tusentals kronor 
Intäkter 1 569 1 118 
Kostnader -1 344 -843 
Resultat 225 275 
 
Intäkterna är större än budget på grund av försäljning av skog och ökat vägbidrag för vägar på 
Korsholmen med fastboende. Minigolf och tennis har gett mer intäkter än budgeterat. 
 
Kostnaderna är högre än beräknat på grund av att renhållningen inneburit en större kostnad än 
budget. Återvinningen har kostat 59 000 kronor över budget, vilket är 43 000 kronor mer än 
föregående år, detta delvis på grund av många badgäster och inköp av latrinkärl. Fler 
återvinningsmaterial än tidigare har ökat kostnaderna. Snöröjningen har varit 32 000 kronor dyrare 
än budget och nästan 20 000 kronor mer än föregående år beroende på höjda timavgifter för 
snöröjning och en snörik vinter. Vattensystemet har kostat 33 000 kronor över budget. Elavgifter har 
höjts. 
 
Resultat är 50 000 kronor under budget. 
 
Resultat per gemensamhetsanläggning (GA) 

 Utfall, tusentals kronor Budget, tusentals kronor 
GA 2 149 176 
GA 3 18 8 
GA 4 -31 27 
GA 5 89 64 
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GA 4 ökade omkostnader för vattenverket på grund av underhåll, spolningar och hantering av 
vattenverket.  
 
Förslag till bokslutsdispositioner 2019 i kronor: 
GA 2: etapp 1 
Ökning av eget kapital 6 000 
Fondering vägar, fiber 130 000 
Fondering skog 13 000  Totalt 149 000 
 
GA 3: etapp 2 (Korsholmen) 
Ökning av eget kapital 18 000  Totalt 18 000 
 
GA 4: Vattenverket 
Ökning av eget kapital -31 000   Totalt -31 000 
 
GA 5: Gemensamt 
Ökning av eget kapital båthamn 0 
Ökning av eget kapital butik med mera 13 000 
Fondering butik med mera 47 000 
Fondering båthamn 29 000 Totalt 89 000 
 
Fråga från Rolf Persson, Älgstigen:  
Varför krävs investeringar på butiken med mera?  
 
Svar från kassör Sven Sjöberg: 
Underhåll krävs inte bara på själva butiken utan även på strandtoaletter, övriga byggnader och 
fritidsanläggningar.  
 
Fråga från Rolf Persson, Älgstigen: 
Är strandtoaletterna färdigrenoverade? Det är spenderat 61 000 kronor på arbete som jag uppskattar 
till cirka 10 000 kronor. 
 
Svar från styrelseordförande Anders Kjällman: 
Renoveringen är utförd fackmannamässigt och ses över igen.  
 
Revisionsberättelsen 
Jan Linnersand läste upp revisionsberättelsen, utfärdad av revisorerna. Den är tidigare publicerad på 
webbplatsen langvind.se. 
 
Revisorerna föreslår 
att resultat- och balansräkning fastställs 
att resultatet disponeras i enlighet med styrelsens förslag 
att styrelsens ledamöter beviljas ansvarsfrihet avseende resultat- och balansräkning, disponering av 
resultatet och den verksamhet och förvaltning som Långvinds samfällighetsförening bedrivit under 
räkenskapsåret. 
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Stämman beslutade enhälligt 
att lägga styrelsens årsberättelse – verksamhetsberättelse och ekonomisk berättelse – till 
handlingarna; 
att lägga revisionsberättelsen till handlingarna; 
att fastställa resultat- och balansräkning samt förslag till bokslutsdisposition enligt styrelsens 
förslag. 
 
§ 9 Ansvarsfrihet för styrelsen   
Stämman beslutade enhälligt  
att bevilja styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2018/2019. 
 
§ 10 Framställningar från styrelsen och motioner från medlemmarna 
Inga motioner har inkommit från medlemmarna till årets stämma, däremot två motioner till 2020 års 
stämma, dels om badstege vid båthamnen, dels om att omvandla en omklädningshytt till gemensam 
bastu. Styrelsen bereder förslag till nästa års stämma. 
 
Följande förslag har inkommit från styrelsen att ta upp på årets stämma: Snäckenvägens 
samfällighetsförening fusioneras in i Långvinds samfällighetsförening samt förslag om viss justering 
av föreningens stadgar med anledning av fusionsavtalet och styrelsens sammansättning. 
 
a. Fusion av Snäckenvägens samfällighetsförening med Långvinds samfällighetsförening 
Snäckenvägens samfällighetsförening har sagt ja till fusionen. Ingen renovering av Snäckenvägen 
kommer att ske i år. Bilförare uppmanas att köra försiktigt och anpassa hastigheten efter skicket på 
vägen. Kostnad för restaurering av kvarvarande vägdel är cirka sex miljoner kronor, med 30 procents 
statsbidrag. Vägarna i området prioriteras framför Snäckenvägen. 
 
Fråga från Rolf Persson, Älgstigen: 
Vilka är fördelarna att ta in ett storbolag som Holmen Skog i Långvinds samfällighetsförening? 
 
Svar från styrelseordförande Anders Kjällman: 
Holmen Skog kommer endast att vara delägare i gemensamhetsanläggning GA 7. Vi vill ha god 
samverkan med Holmen Skog, som inte vill vara aktiv i vår förening utan endast säkerställa att en 
god kommunikation sker och att en god ton hålls. Genom en fusion tjänar vi in arvode och 
administration, cirka 20 000 kronor årligen. Delägarna i Långvinds samfällighetsförening äger 91 
procent av vägen. Vid en fusion finns möjlighet att få insyn och möjlighet att yttra sig kring vägen på 
ett bättre sätt än i dag. 
 
Rolf Person, Älgstigen, föreslår att avslå styrelsens förslag om fusion. 
 
Stämman beslutade 
att godkänna styrelsens förslag om Snäckenvägens samfällighetsförenings fusion med Långvinds 
samfällighetsförening. 
 
b. Stadgeändring 
Stadgeändring rörande suppleanter handlar om att endast välja ledamöter. 
 
Fråga från Barbro Olsson, Ejderstigen: 
Vad står det i stadgarna rörande fusionen?  
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Svar från styrelseordförande Anders Kjällman: 
Det står inget i stadgarna. Fusionsavtalet godkänns och då upplöses Snäckenvägens 
samfällighetsförening. Beslut har fattats i Snäckenvägens samfällighetsförening. Lantmäteriet har 
granskat fusionsavtalet.  
 
Svar från kassör Sven Sjöberg: 
Det som stämman ska godkänna i dag är inkorporerande av GA 7 i stadgarna.  
 
Telia har haft en bod på samfällighetsföreningens mark och har nyttjat Snäckenvägen. Styrelsen 
kommer att utreda om Telia ska betala för detta.  
 
Stämman beslutade 
att anta stadgeändringsförslaget enligt styrelsens förslag. 
 
§ 11 Ajournering av förhandlingarna 
Stämman beslutade 
att klockan 15.08 ajournera förhandlingarna för 20 minuters kaffepaus. 
 
§ 12 Återupptagande av ajournerade förhandlingar  
Stämman beslutade 
att klockan 15.30 återuppta de ajournerade förhandlingarna; 
att justera röstlängden till 57 fastigheter, varav 52 stycken från etapp 1 och 5 stycken från etapp 2. 
Sju var representerade med fullmakt. 
 
§ 13 Ersättning till styrelsen och revisorerna 
Valberedningens sammankallande Ove Nygren föreslog ersättning till styrelse, övriga ansvariga och 
revisorer, som delvis innebär höjd ersättning från föregående år, en höjning för vice ordförande med 
3 000 kronor, kassör 1 000 kronor och övriga ledamöter 1 000 kronor, i övrigt oförändrat. 
 
Stämman beslutade enhälligt 
att betala ersättning till ordförande på 14 000 kronor; 
att betala ersättning till vice ordförande på 8 000 kronor; 
att betala ersättning till sekreterare på 8 000 kronor; 
att betala ersättning till kassör på 5 000 kronor; 
att betala ersättning till övriga ledamöter på 4 000 kronor; 
att styrelseledamöter, revisorer, valberedning samt övriga ansvariga har rabatt på 
samfällighetsföreningsavgiften på 2 000 kronor; 
att ersättning utöver detta ska beslutas i förväg av styrelsen. 
 
§ 14 Styrelsens förslag till utgifts- och inkomststat samt debiteringslängd 
Kassör Sven Sjöberg redogjorde för det ekonomiska läget, med fortsatta problem kring, underhåll av 
och investeringar i vattenverket (GA 4), som medför högre kostnader. Styrelsen föreslår att från och 
med 2019/2020 höja utdebiteringen för GA 2 och GA 3 med 700 kronor per fastighet för att medge 
vissa investeringar, klara räntehöjningar, återställa negativt eget kapital med mera. Totalt har 
föreningen lån på 9,2 miljoner kronor, vilket amorteras på 15 år. Amortering innevarande år är på 
460 000 kronor och sedan 613 000 kronor per år. Räntorna är låga. För att klara oförutsedda, större 
åtgärder föreslås att låneramen om 9,2 miljoner kronor bibehålles tills vidare. Vid budgetårets slut i 
april beräknas vi ha cirka 750 000 kronor i kassan och kan investera cirka 250 000 kronor i vägar 
etcetera. Marginaler byggs upp, lån amorteras av. Snäckenvägens samfällighetsförening har inga lån. 
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Budget 2020/2021 med förslag till disponering och utdebitering medföljde kallelsen och finns i sin 
helhet i Långvindsbrevet nummer 2, 2019. 
 
Budget 2020/2021 
Resultat hela föreningen  506 000 
varav:  
GA 2 350 000 
GA 3 42 000 
GA 4 91 000 
GA 5 23 000 
 
Utdebitering 2020 
Jämfört med utdebitering 2019 föreslår styrelsen nedanstående ändringar. 
 
Bebyggda fastigheter 
GA 2  oförändrad utdebitering 
 oförändrad fondering  
 
GA 3  oförändrad utdebitering 
 oförändrad fondering 
 
GA 4 +400 kronor för vintervatten utdebitering 
 +200 kronor för sommarvatten utdebitering  
 oförändrad fondering 
 
GA 5 oförändrad utdebitering 
 oförändrad fondering 
 
Hushållssopsavgift utdebitering enligt kommuntaxa 
 
Obebyggda fastigheter 
GA 2 oförändrad utdebitering 
GA 3 oförändrad utdebitering 
GA 4 oförändrad utdebitering 
 oförändrad fondering 
GA 5 oförändrad utdebitering 
 
Övrigt 
Pimsbovägen  +50 kronor utdebitering 
Snäckenvägen -7 kronor utdebitering 
Båthamn oförändrad utdebitering 
Elisabeth Widmer oförändrad utdebitering 
 
Utdebiteringen för 2020 blir därmed enligt nedanstående sammanställning, där fonderingar avser nytt 
vattensystem (varierat belopp) respektive vattenverk (500 kronor). 
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För Etapp 1, fastigheter anslutna med sommar- och vintervatten efter omförrättning 
Bebyggd tomt, fritidsboende med vintervatten: 7 265 kr, inklusive fonderingar 2 000 kr; 
Bebyggd tomt, fritidsboende med sommarvatten: 6 415 kr, inklusive fonderingar 1 550 kr; 
Bebyggd tomt, fastboende med vintervatten 8 075 kr, inklusive fonderingar 2 000 kr; 
Bebyggd tomt, fastboende med sommarvatten: 7 225 kr, inklusive fonderingar 1 550 kr; 
Obebyggd tomt, vintervatten: 2 500 kr, inklusive fonderingar 2 000 kr; 
Obebyggd tomt, sommarvatten: 2 050 kr, inklusive fonderingar 1 550 kronor. 
 
För Etapp 1, fastigheter med vintervatten före omförrättningen 
Bebyggd tomt, fritidsboende ”gamla vattensystemet”: 6 815 kr, inklusive fonderingar 1 550 kr; 
Bebyggd tomt, fastboende ”gamla vattensystemet:” 7 625 kr, inklusive fonderingar 1 550 kr; 
Obebyggd tomt, ”gamla vattensystemet”: 2 050 kr, inklusive fonderingar 1 550 kr; 
Bebyggd tomt, fritidsboende Rävstigen, egna ledningar: 7 265 kr, inklusive fonderingar 2 000 kr; 
Obebyggd tomt, Rävstigen, egna ledningar: 2 500 kr, inklusive fonderingar 2 000 kr; 
Bebyggd tomt, fritidsboende Harstigen, egna ledningar: 5 765 kr, inklusive fondering 500 kr. 
 
För Etapp 2, alla fastigheter är från början anslutna med vintervatten 
Bebyggd tomt, fritidsboende: 7 265 kr, inklusive fonderingar 2 000 kr; 
Bebyggd tomt, fastboende: 8 075kr, inklusive fonderingar 2 000 kr; 
Obebyggd tomt: 2 500 kr, inklusive fonderingar 2 000 kr; 
Tomter (209) ägda av Elisabeth Widmer: 10 kr per tomt, ingen fondering. 
 
I ovan nämnda utdebiteringar för samtliga bebyggda fastigheter ingår en preliminär avgift om  
1 300 kronor för hushållssopor. Denna kan förändras beroende på avtal med Hudiksvalls kommun 
under våren 2020.  
 
Stämman beslutade enhälligt 
att godkänna styrelsens förslag till budget för GA 2 för räkenskapsåret 2020/2021; 
att godkänna styrelsens förslag till budget för GA 3 för räkenskapsåret 2020/2021; 
att godkänna styrelsens förslag till budget för GA 4 för räkenskapsåret 2020/2021; 
att godkänna styrelsens förslag till budget för GA 5 för räkenskapsåret 2020/2021; 
att godkänna styrelsens förslag till sammantagen budget för räkenskapsåret 2020/2021. 
 
§ 15 Val av styrelse och styrelseordförande 
Valberedningens sammankallande Ove Nygren föredrog förslag till ny styrelse, där Gösta Strömberg 
avsagt sig omval och följande kvarstår i styrelsen på ett år: Fredrick Berglund, Falkstigen 6; Anders 
Björkman, Byhedsstigen 15; Mats Ekman, Tjäderstigen 11; Lisa Holst, Ejderstigen 19; Per Rosén, 
Ljungstigen 2. 
 
Förslag till ledamöter på två år: Jan Evaldsson, Älgstigen 2 (omval); Anders Kjällman, Rävstigen 10 
(omval); Eva Lorendahl, Orrstigen 2 (omval); Britta Schreiber, Ejderstigen 24 (omval); Sven 
Sjöberg, före detta Svanstigen 19 (omval). 
 
Förslag till ledamot på ett år: Mona Ol-Mårs, Falkstigen 12 (nyval). 
 
Förslag till ordförande på ett år, Anders Kjällman, Rävstigen 10 (omval).  
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Stämman beslutade enhälligt 
att styrelsen ska bestå av elva ledamöter; 
att till ledamöter på två år välja Jan Evaldsson, Anders Kjällman, Eva Lorendahl, Britta Schreiber 
och Sven Sjöberg; 
att till ledamot på ett år välja Mona Ol-Mårs; 
att till styrelseordförande på ett år välja Anders Kjällman. 
 
§ 16 Val av revisorer och suppleanter 
Valberedningens sammankallande Ove Nygren föreslog omval av Anders Järnkrok, Orrstigen 14, och 
Jan Linnersand, Ejderstigen 10, som revisorer samt omval av Tommy Karlsson, Älgstigen 3, och 
Elisabeth Hoeflich, Harstigen 10, som revisorssuppleanter. 
 
Stämman beslutade enhälligt 
att till revisorer på ett år välja Anders Järnkrok och Jan Linnersand; 
att till revisorssuppleanter på ett år välja Tommy Karlsson och Elisabeth Hoeflich. 
 
§ 17 Fråga om val av valberedning 
Stämmoordförande Jörgen Bengtson noterade att inga avsägelser inkommit från valberedningens 
ledamöter och föreslog omval av sittande valberedning, Ove Nygren, Tjäderstigen 7, Carina 
Ravnsborg, Orrstigen 16, Lennart Sundberg, Ejderstigen 22, och Jorma Saarela, Lodjurstigen 9. 
 
Stämman beslutade enhälligt 
att valberedningen ska bestå av fyra ledamöter; 
att till ledamöter i valberedningen välja Ove Nygren, Carina Ravnsborg, Lennart Sundberg och 
Jorma Saarela; 
att till sammankallande välja Ove Nygren. 
 
§ 18 Övriga frågor 
a. Pimsbovägen  
Fråga från Glenn Johnsson, Rävstigen: 
Sista delen av Pimsbovägen mot E 4 är i dåligt skick och behöver åtgärdas.  
 
Svar från styrelseordförande Anders Kjällman: 
Styrelsen kommer att skriva till vägföreningen om önskad hyvling. 
 
Stämman beslutade 
att lägga frågan till handlingarna. 
 
b. Båtshamnen och vägar 
Styrelseordförande Anders Kjällman informerade att under fyra somrar har bevakning av båthamnen 
skett. Ingen rapport om skadegörelse eller stöld har inkommit. Bevakningen upplevs fungera väl och 
fortgår nästkommande år. Holmen Skog är ny ägare och nytt arrendeavtal ska skrivas om båthamnen. 
Holmen Skog har inga bommar på vägarna. Bommen vid båthamnen kommer dock att låsas, enligt 
önskemål från samfällighetsföreningen. 
 
Stämman beslutade 
att lägga frågan till handlingarna. 
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c. Byhedsjön 
Vice ordförande Anders Björkman informerade att ny ägare till Byhedsjön är Holmen Skog AB. Nytt 
arrendeavtal ska tecknas. Ett utkast till avtal finns hos fastighetsavdelningen på Holmen Skog för 
godkännande under hösten. Avtalet innebär ingen större förändring mot tidigare.  
 
Stämman beslutade 
att lägga frågan till handlingarna. 
 
d. Ersättning från kommunen för badgäster 
Fråga från Rolf Persson, Älgstigen: 
Hur går förhandlingen med kommunen om ersättning för alla badgäster som kommer till våra 
stränder? Samfällighetsföreningen bör agera för att få bidrag för skötsel av strandtoaletter med mera. 
Detta var någon som Långvinds byalag skulle ta upp. 
 
Svar från stämmoordförande Jörgen Bengtson, som också är ordförande för Långvinds byalag: 
Långvinds samfällighetsförening bör agera. Långvinds byalag agerar på uppdrag från 
samfällighetsföreningen, som måste ta upp frågan i byalagets styrelse. 
 
Stämman beslutade 
att lägga frågan till handlingarna. 
 
e. Ljudanläggning på stämman 
Fråga från Rolf Persson, Älgstigen:  
Vad kostar det att hyra PA-anläggningen (ljudanläggning), som används under stämman? Rolf 
föreslår att föreningen hyr en anläggning med sladdlös mikrofon, som kostar cirka 1 500 kronor, 
vilket skulle förenkla för samtliga att komma till tals. 
 
Svar från styrelseordförande Anders Kjällman: 
Anläggningen är gratis att hyra. Frågan om anläggning är en fråga för styrelsen inför nästa års 
stämma, inte för stämman. 
 
Stämman beslutade 
att lägga frågan till handlingarna. 
 
f. Campingplats för husbilar och husvagnar 
Fråga från Rolf Persson, Älgstigen:  
Är det aktuellt med campingplatser för husbilar och husvagnar på föreningens mark? Det strider mot 
stadgarna. 
 
Svar från styrelseordförande Anders Kjällman: 
Det finns inget förslag på campingplatser eller ställplatser, varken från medlemmar eller styrelsen.  
 
Stämman beslutade 
att lägga frågan till handlingarna. 
 
g. Fakturautskick från föreningen 
Fråga från Jan Andersson, Rävstigen: 
Utskicken med fakturor fastnar i spam-filter hos många e-postmottagare. Finns möjlighet att få sms-
avisering vid fakturautskick?  
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Svar från kassör Sven Sjöberg: 
95 procent av utskickade fakturor går fram, en del fastnar dock i spamfiltret när pdf-filer bifogas. 
Inför nästa års utskick skickar vi ut en uppmaning att titta efter meddelandet i spamfiltret. 
Information om fakturor finns även på föreningens webbplats och kan läggas upp på föreningens 
facebooksida. 
 
Stämman beslutade 
att lägga frågan till handlingarna. 
 
§ 19 Meddelande av plats där stämmoprotokollet hålls tillgängligt 
Stämman beslutade 
att stämmoprotokollet ska finns anslaget på föreningens anslagstavla vid sommarbutiken senast den 
3 augusti 2019 och samtidigt publiceras på föreningens webbplats langvind.se och facebooksida. 
 
§ 20 Avslutning 
Styrelseordförande Anders Kjällman tackade samtliga närvarande samt ansvariga i styrelsen och 
stämmoordförande för gott arbete. 

Stämmoordförande Jörgen Bengtson tackade styrelse, revisorer och valberedning för gott arbete. Han 
tackade också alla närvarande för visat intresse för stämman, som har karaktären av gammaldags 
kommunalstämma, där alla med rösträtt samlas för att fatta gemensamma beslut inom ett stort antal 
områden, samt förklarade stämman avslutad. 

 

 

Vid protokollet 

 

Lisa Holst 
sekreterare 

 

Justeras 

 

Jörgen Bengtson 
stämmoordförande 

 

Mattias Westin 
protokolljusterare 

 

Irene Modd 
protokolljusterare 


