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Protokoll fört vid Långvinds samfällighetsförenings årsstämma 2015 
 

Protokollstyp Referatprotokoll för Långvinds samfällighetsförening 

Möte  Ordinarie årsstämma  
Plats Kolhuset, Långvindsbruk, Enånger 
Dag och tid Söndag 19 juli 2015, klockan 15.00–18.30 

Närvarande Enligt bilagd röstlängd: 82 representanter för fastigheter Etapp 1 och 4 representanter för 
fastigheter Etapp 2, totalt 86 fastigheter. Totalt var cirka 100 personer närvarande. 

 

§ 1 Mötets öppnande 

Ordföranden för Långvinds samfällighetsförening, Torbjörn Englund, hälsade alla närvarande välkomna till 
2015 års stämma och förklarade stämman öppnad. 
 

§ 2 Godkännande av dagordningen 

Stämman beslutade 
att godkänna föreslagen dagordning. 

 
§ 3 Val av ordförande för stämman 

Valberedningens representant Ove Nygren föreslog Jörgen Bengtson som ordförande för stämman. 
 

Stämman beslutade 

att till ordförande för stämman välja Jörgen Bengtson. 

 
§ 4 Val av sekreterare för stämman 

Valberedningens representant Ove Nygren föreslog Margaretha Holmgren som sekreterare för stämman. 
 
Stämman beslutade 

att till sekreterare för stämman välja Margaretha Holmgren. 
 

§ 5 Val av två justerare, tillika rösträknare 

Valberedningens representant Ove Nygren föreslog Kersti Dennemo Karjel och Hans Westelius som justerare 
tillika rösträknare.  
 

Stämman beslutade 

att till justerare och rösträknare välja Kersti Dennemo Karjel och Hans Westelius. 
 

§ 6 Fastställande av röstlängd 

86 fastigheter var närvarande, varav 82 från Etapp 1 och 4 från Etapp 2 (Korsholmen). 
 
Stämman beslutade 
att låta den registrering som skett av närvarande medlemmar samt fullmakter ligga till grund för röstlängden;  
att justera röstlängden under stämman om behov uppkommer. 
 

§ 7 Stämmans behöriga utlysande 

Stadgarna säger att personlig kallelse ska utgå till medlemmarna minst 14 dagar före stämman. Kallelsen har 
skickats ut den 1 juli 2015 med e-post till alla som anmält en e-postadress och samma dag till övriga med 
vanlig post. Kallelse och övriga handlingar har även funnits tillgängliga på webbplatsen www.langvind.se och 
på föreningens anslagstavla i Långvinds fritidsområde från 1 juli 2015. 
  
Stämman beslutade 

att årsstämman är behörigen utlyst. 
 

§ 8 Årsberättelse och revisionsberättelse  

Styrelseordförande Torbjörn Englund föredrog årsberättelsen för verksamhetsåret 2014/2015, som i sin helhet 
finns i Långvindsbrevet nummer 2, juni 2015, samt presenterade styrelse och verksamhetsansvariga. 
 
Styrelsen har under verksamhetsåret haft nio ordinarie möten samt därutöver ett antal extrainkallade 
arbetsmöten. 
 

Resultat- och balansräkning 
Kassör Sven Sjöberg presenterade resultat- och balansräkning för 2014/2015, vilken i sin helhet finns i 
Långvindsbrevet nummer 2, juni 2015. Driftresultatet blev -136 500 kronor, vilket är 183 520 kronor sämre än  
budgeterat, på grund av oväntade kostnadshöjningar för vattensystemet som en följd av bland annat stora 
problem med de gamla vattenledningarna, underhåll och stora läckor som varit svåra att upptäcka och 
åtgärda. Kostnaderna blev totalt 220 000 kronor högre än budgeterat. Avskrivningar höjdes med 16 000 kronor 

http://www.langvind.se/
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på grund av högre investeringar än budgeterat. Investeringen i vattensystem för GA 2 uppgick till 5,7 miljoner 
kronor och för GA 3 till 41 000 kronor. Av checkkrediten på 5,2 miljoner kronor har föreningen utnyttjat endast 
2,5 miljoner kronor genom att utnyttja likviditeten på andra gemensamhetsanläggningar (GA). Föreningen har 
kontrollerat med Lantmäteriet att det är enligt förrättningsreglerna, så länge den outnyttjade checkkrediten 
täcker den likviditet som föreningen lånat från andra GA. 
 
Stämman noterade att fel årtal angivits på ekonomiredovisningarna i handlingarna. Det ska vara 2014/2015 
och inte 2013/2014. 
 
Revisionsberättelsen 
Revisor Peter Grönström läste upp revisionsberättelsen. Revisorerna rekommenderar ansvarsfrihet för 
styrelsen för räkenskapsåret 2014-05-01–2015-04-30.  
 
Stämman beslutade enhälligt 
att lägga styrelsens årsberättelse (bilaga § 8:1) till handlingarna med ovan angiven justering; 
att lägga revisorernas berättelse (bilaga § 8:2) till handlingarna; 
att fastställa fonderingar i respektive GA i enlighet med styrelsen förslag. 
 
§ 9 Ansvarsfrihet för styrelsen 

Stämman beslutade enhälligt 
att bevilja styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2014/2015. 
 
§ 10 Rapporter 
a. Snäckenvägens samfällighetsförening 

Snäckenvägens samfällighetsförenings representant Mats Persson redogjorde för de planer som finns för 
upprustning av resterande del av vägsträckan mellan Långvindsbruk och Långvinds fritidsområde. 
Vägföreningen arbetar med två alternativ: 
- att upprusta första delen av vägen närmast bruket på cirka 1,5 kilometer; 
- att upprusta hela sträckan fram till den del som redan är klar, cirka 3,3 kilometer. 
 
En ansökan, som inte i alla delar är fullständig, är inskickad till Trafikverket för bedömning av investeringsstöd, 
som föreningen hoppas få. En representant från Trafikverket kommer i augusti för att på plats bedöma 
ansökan. Kostnaden för det hela kan uppskattas i proportion till den del som redan är utförd (1,8 kilometer) och 
som uppgick till cirka 2 miljoner kronor med tillägg för kostnadsökningar, som har varit höga de senaste åren. 
Styrelsen har inhämtat konsultförslag på de olika alternativen, vilka ska tillställas Trafikverket för utlåtande. 
 
Fråga från Barbro Olsson, Svensviksvägen: 
Hur mycket kan man räkna med i investeringsstöd? 
 
Svar från Mats Persson: 
Svårt att bedöma, som jämförelse kan sägas att vi fick cirka 800 000 kronor för det förra projektet. 
 
Fråga från Rolf Persson, Älgstigen: 
Har det kostat pengar att ta fram förfrågningsunderlagen? 
 
Svar från Mats Persson: 
Endast i en mycket liten omfattning sett i relation till projektets totalkostnad. 
 
Fråga från Rolf Persson, Älgstigen: 
Jag ser inget större problem med vägens nuvarande status. Kan man inte vänta med upprustningen till dess 
att andra investeringar är avklarade? 
 
Svar från Anders Kjällman: 
Vi ser inga fördelar med detta. Att fortsätta att lappa och laga är ingen bra lösning, eftersom underlaget är så 
dåligt. Dagens låga ränteläge motiverar också att investeringen görs nu. 
 
Fråga från Kersti Dennemo Karjel, Tjäderstigen: 
Vilka räntekostnader har projektet haft hittills? 
 
Svar från Björn Bergström, kassör i Snäckenvägens samfällighetsförening: 
Lånet är nu slutbetalt. Räntan på 5 år uppgick till 7 procent. Räntan går inte att jämföra med bostadslån, 
eftersom ingen säkerhet kan lämnas. 
  
Fråga från Torbjörn Englund, Tjäderstigen: 
När tas beslut om upprustning på grundval av en kalkyl som innehåller entreprenadkostnader, 
investeringsbidrag, räntekostnader, lånevillkor etcetera? 
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Svar från Mats Persson: 
I mars 2016 har Snäckenvägens samfällighetsförening sitt årsmöte och man avser då att besluta om 
investeringen. 
 
Kommentar från stämmoordförande Jörgen Bengtson: 
Jag förutsätter att ett slutligt beslut är villkorat av beslut på stämma med Långvinds samfällighetsförening, som 
representerar över 90 procent av vägsamfällighetens ägare. 
 
Svar från Mats Persson: 
Eftersom Långvinds samfällighetsförening är majoritetsägare med 91 procent, är projektet avhängigt av ett 
positivt besked på Långvinds samfällighetsförenings årsstämma 2016. Snäckenvägens samfällighetsförening 
vill nu från stämman ha ett utlåtande om huruvida man ställer sig positiv till en fortsatt utredning av projektet. 
Ett protokollsutdrag ska skickas till vägföreningens styrelse. 
 
Se vidare under § 11, Framställningar från styrelsen. 
  
Mats Persson efterlyste vidare en person som styrelsen för Långvinds samfällighetsförening utser, som har 
befogenhet att avropa snöplogning av stigarna under vinterhalvåret. 
 
Stämman beslutade 

att lägga rapporten till handlingarna. 

 
b. Vintervattenprojektet 

En detaljerad skriftlig rapport om vintervattenprojektet finns redovisad i kallelsen. Torbjörn Englund redogjorde 
kortfattat för projektet och vilka kostnader som belastat detsamma efter årsstämman 2014. Föreningen har 
anlitat en extern projektledare och projektör, Torsten Brickner, som har erfarenhet från ett liknande projekt i 
Humlegårdsstrand, Söderhamn. 
 
Huvuddel 1: Mängden bortforsling av stora stenar och ersättningsmassor, frostisolering samt spräckning av 
berg har blivit större än vad som bedömts i förfrågningsunderlaget. Stora grundvattenflöden har medfört 
extrakostnader på cirka 400 000 kronor. Vidare har digitala kartor och koordinater på ledningar upprättats. 
Totala kostnaden för denna del har uppgått till 8,33 miljoner kronor. Den är nu besiktigad och klar. 
 
Huvuddel 2: Renlavsstigen och Fornstigen, kostnaden hittills uppgår till 210 000 kronor. Fortsättningen är 
planerad till hösten 2015 och kommer att behöva ett utökat låneutrymme på cirka 2 miljoner kronor. 
 
Med kostnader enligt ovan och budgetreserv för Huvuddel 2, uppgår slutkostnadsprognosen till 10,4 miljoner 
kronor. 
 
Fråga från Kristina Songfors, Tjäderstigen: 
Hur går det med asfaltering av stigarna och Saltpannavägen? 
 
Svar från Torbjörn Englund: 
Återställande av vägar/stigar kommer att bedömas av Per Eriksson, vägansvarig i styrelsen. Det preliminära 
förslaget är att stigarna återställs med asfaltkross och att Saltpannavägen asfalteras. 
 
Kommentar från stämmoordförande Jörgen Bengtson: 
Det finns liknande projekt för införande av vintervatten i närområdet, bland annat i Sörfjärden, i kommunal regi. 
Detta har renderat betydligt större kostnader än vad som är fallet för medlemmarna i Långvinds 
samfällighetsförening. 
 
Stämman beslutade 

att lägga rapporterna till handlingarna. 

 
Stämman ajournerades klockan 16.00 för 40 minuters kaffepaus. 
 

§ 11 Framställningar från styrelsen samt motioner från medlemmarna 
a. Framställningar från styrelsen 

Framställningarna i sin helhet finns angivna i Långvindsbrevet nummer 2, juni 2015. 
 
1. Fiberanslutning för resterande GA 2 samt GA 3 

Stämman beslutade  
att godkänna anläggning av kompletterande fiberkanalisation för bredband inom GA 2 för 350 000 kronor; 
att godkänna anläggning av kompletterande fiberkanalisation för bredband inom GA 3 för 300 000 kronor; 
att ge styrelsen möjlighet att ta upp lån för finansieringen samt förhandla med Fiberstaden AB om möjlig 
delfinansiering. 
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2. Anslutning av vintervatten på Svensviksvägen och Ljungstigen 
Stämman beslutade  
att medge ett tilläggsbelopp på 150 000 kronor för att ansluta vintervatten på Svensviksvägen och Ljungstigen. 
 
3. Utökad låneram 

En utökning av lånen med 3 miljoner kronor kan, med oförändrade fonderingsbelopp och oförändrat ränteläge, 
betyda att återbetalningstiden för samtliga lån till vintervattenprojekt och fiberkanalisation ökar från cirka 15 till 
cirka 22 år. 
 
Stämman beslutade  
att ge styrelsen mandat att utöka låneramen med 3 miljoner kronor för att färdigställa vintervattenledningar på 
Renlavsstigen, Fornstigen, Svensviksvägen och Ljungstigen samt att komplettera fiberkanalisation för 
bredband inom GA 2 och GA 3. 
  
4. Ändringar av föreningens stadgar § 5 
Rolf Persson, Älgstigen, påpekade att en uppgradering av suppleanter till ordinarie ledamöter innebär ökade 
kostnader. 
 
Svar från Anders Kjällman: 
Ett första beslut om stadgeändring togs redan på förra årsstämman. Ytterligare ett beslut ska tas på denna 
stämma, varefter det ska skickas till Lantmäteriet för godkännande och fastställande. 
 
Stämman beslutade 
att ändra § 5 stycke två till: ”Styrelsen skall bestå av minst 5 och högst 12 ledamöter”; 
att ansöka om laga kraft för stadgeändring hos Lantmäteriet. 
 
5. Inriktningsbeslut för ombyggnad av Snäckenvägen 

Fråga från Rolf Persson, Älgstigen: 
Vilka kostnader har redan lagts ned på projektering av ombyggnation av Snäckenvägen från Snäckenvägens 
samfällighetsförening? 
 
Svar från Björn Bergström: 
Jag har inte tillgång till exakt siffra, men det rör sig om 30 000–40 000 kronor. 
 
Stämman beslutade 
att ställa sig positiv till att Snäckenvägens samfällighetsförening fortsätter sin utredning om upprustning av 
resterande del av Snäckenvägen; 
att uppmana Snäckenvägens samfällighetsförening att inkomma med beslutsunderlag till nästa årsstämma 
med Långvinds samfällighetsförening, som tar beslut om upprustning. 
 

Reservation: 
Rolf Persson, Älgstigen, reserverade sig mot beslutet. 
 
b. Arbetsordning för valberedningen 
Valberedningens representant Ove Nygren presenterade förslag till Arbetsordning för valberedningen. 
Stämmoordförande Jörgen Bengtson tog upp flera frågor, som han tyckte behövde förtydligas i 
arbetsordningen. Anders Kjällman föreslog att den slutgiltiga utformningen av arbetsordningen tas fram av 
valberedningen och Jörgen Bengtson. 
 
Stämman beslutade: 
att med justeringar fastställa Arbetsordning för valberedningen (bilaga § 11 b); 
att i fortsättningen presentera valberedningens förslag även på webbplatsen www.langvind.se. 
 

c. Motioner från medlemmarna 
Motionen i sin helhet tillsammans med styrelsens svar finns i Långvindsbrev nummer 2, juni 2015. 
 
1. Låsning av lock till vattenventiler, motion av Håkan Jansson, Orrstigen 12 
Bo Sjöberg betonade betydelsen av att utföra låsningen på rätt sätt. 
 
Stämman beslutade  
att bifalla styrelsens förslag till svar på motionen, att det är fritt fram för medlemmarna att låsa locken till de nya 
vattenventilerna. 
 
§ 12 Ersättning till styrelse och revisorer 
Valberedningens representant Ove Nygren informerade att valberedningen undersökt ersättningar i liknande 
samfälligheter i Ljungdalen och Gnarp och kommit fram till att de är ungefär på samma nivåer som 
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valberedningen föreslår till stämman för 2015–2016. Valberedningen föreslår en höjning av arvodet till 
ordförande med 4 000 kronor, till sekreterare med 2 000 kronor och till övrigt arbete som styrelsen godkänner i 
förväg med 200 kronor per timme. I övrigt är föreslagna arvoden oförändrade. 
 
Fråga från David Olsson, Tjäderstigen: 
Hur stor kan summan för utbetalda timkostnader bli?  
 
Svar från Anders Kjällman: 
Inget exakt svar kan ges, men det blir betydligt billigare än att anlita hantverkare. 
 
Patrik Jansson, Harstigen: 
Vad innebär det ifråga om arvoden om Lantmäteriet godkänner stadgeändringen? 
 
Svar från stämmoordförande Jörgen Bengtson: 
I så fall uppgraderas valda suppleanter till ordinarie ledamöter enligt årsstämmans beslut. 
 
Stämman beslutade 

att betala ersättning till ordförande på 12 000 kronor; 
att betala ersättning till vice ordförande på 5 000 kronor; 
att betala ersättning till sekreterare på 6 000 kronor; 
att betala ersättning till kassör på 4 000 kronor; 
att betala ersättning till övriga styrelseledamöter på 3 000 kronor; 
att styrelseledamöter, styrelsesuppleanter, revisorer, valberedning och övriga ansvariga har rabatt på 
samfällighetsavgiften på 2 000 kronor; 
att ersättning för arbete utöver ordinarie ska beslutas i förväg av styrelsen och uppgå till 300 kronor per timme. 

 

§ 13 Styrelsens förslag till utgifts- och inkomststat samt debiteringslängd 

Kassör Sven Sjöberg föredrog styrelsens förslag till utgifts- och inkomststat samt debiteringslängd 2016/2017. 
Förslagen finns i sin helhet angivna i Långvindsbrevet nummer 2, juni 2015. 
 
För år 2016/2017 föreslår styrelsen en budget, som ger ett driftsresultat om 305 000 kronor. Totala resultatet 
före fondavsättningar förväntas bli 856 000 kronor. Fonderingar för nytt vattensystem uppgår till 551 000 
kronor. Utdebiteringen för driften höjs för GA 2 och GA 3, för att höja det egna kapitalet så det blir positivt. 
Utdebitering för GA 4 sänks med 50 kronor för sommarvatten respektive 100 kronor för vintervatten. För dem 
som anmält sig för nytt vintervatten sker en höjning med 250 kronor. Utdebiteringen för GA 5 blir oförändrad. 
Fonderingen för nytt vattensystem på Etapp 2 (GA 3) föreslås bli höjd till 1 500 kronor. För Etapp 1 (GA 2) 
kommer fonderingen för nytt vattensystem att förbli oförändrad, 1 500 kronor för fastigheter med sommarvatten 
som vill ha vintervatten, 1 050 kronor för fastigheter som vill ha fortsatt sommarvatten och 1 050 kronor för 
fastigheter med ”gammalt” vintervatten. För fastigheter med ”nytt” vintervatten blir fonderingen 0 kronor tills 
deras nedlagda kostnader är betalda. Utdebiteringen för Snäckenvägen föreslås bli oförändrad 430 kronor för 
fritidsboende och 1 290 kronor för fastboende. Utdebitering för Pimsbovägen blir oförändrad, 60 kronor. 
 
Vice ordförande Anders Kjällman kommenterade den Underhålls- och förnyelseplan som finns på sid 12 i 
Långvindsbrev nummer 2, 2015, och föreslog att stämman beslutar att fastställa densamma. De ekonomiska 
uppgifterna i denna plan överensstämmer med de uppgifter som lämnats i övriga redogörelser. 
 
Styrelsens representant Hans Westelius gjorde ett inlägg där han betonade betydelsen av de stora insatser för 
samfällighetens bästa, som ett litet antal medlemmarna utför mot en mycket låg ekonomisk ersättning. I ett 
framtidsperspektiv kan man räkna med att det blir allt svårare med ideella insatser, och att det sannolikt blir 
nödvändigt att anlita externa tjänster av varierande slag, för att bibehålla den höga trivsel- och kvalitetsnivån i 
området. Man bör därför i god tid anpassa ekonomin till detta genom att fondera medel i en större utsträckning. 
 
Stämmoordförande Jörgen Bengtsson fyllde på med en historisk tillbakablick, där han belyste den utveckling 
området gått igenom, från ett enkelt stugområde till ett modernt samhälle med i huvudsak asfalterade vägar, 
vintervatten, butik, rekreationsanläggningar och nu senast högkvalitativt fiberoptiskt bredband. Det är få 
fritidshusområden som kan mäta sig med Långvind! 
 
Stämman beslutade  
att godkänna styrelsens förslag till utdebitering för räkenskapsåret 2016/2017, med följande avgifter per 
fastighet, inklusive fondering för nytt vattensystem: 
 
För Etapp 1, fastigheter som i dag har sommarvatten 
Bebyggd tomt med fritidsboende som vill ha vintervatten: 4 550 kronor, inklusive fondering 1 500 kronor; 
Bebyggd tomt med fritidsboende som vill ha sommarvatten: 3 800 kronor, inklusive fondering 1 050 kronor; 
Bebyggd tomt med fastboende som vill ha vintervatten: 5 410 kronor, inklusive fondering 1 500 kronor; 
Bebyggd tomt med fastboende som vill ha sommarvatten: 4 660 kronor, inklusive fondering 1 050 kronor; 
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Obebyggd tomt som vill ha vintervatten: 1 950 kronor, inklusive fondering 1 500 kronor; 
Obebyggd tomt som vill ha sommarvatten: 1 500 kronor, inklusive fondering 1 050 kronor. 
 
För Etapp 1, fastigheter som i dag har vintervatten 
Bebyggd tomt med fritidsboende i ”gamla” vattensystemet: 4 100 kronor, inklusive fondering 1 050 kronor; 
Bebyggd tomt med fastboende i ”gamla” vattensystemet: 4 960 kronor, inklusive fondering 1 050 kronor; 
Obebyggd tomt i ”gamla” vattensystemet: 1 500 kronor, inklusive fondering 1 050 kronor; 
Bebyggd tomt med fritidsboende i ”nya” vattensystemet: 3 050 kronor, ingen fondering; 
Obebyggd tomt i ”nya” vattensystemet: 450 kronor, ingen fondering. 
 
För Etapp 2 
Bebyggd tomt med fritidsboende: 4 350 kronor, inklusive fondering 1 500 kronor; 
Bebyggd tomt med fastboende: 5 210 kronor, inklusive fondering 1 500 kronor; 
Obebyggd tomt: 1 950 kronor, inklusive fondering 1 500 kronor; 
Tomter (209 stycken) ägda av Elisabeth Morath: 6 kronor, ingen fondering. 
 
att godkänna styrelsens förslag till budget för GA 2 för räkenskapsåret 2016/2017; 
att godkänna styrelsens förslag till budget för GA 3 för räkenskapsåret 2016/2017; 
att godkänna styrelsens förslag till budget för GA 4 för räkenskapsåret 2016/2017; 
att godkänna styrelsens förslag till budget för GA 5 för räkenskapsåret 2016/2017; 

att godkänna styrelsens förslag till sammantagen budget för hela samfälligheten för räkenskapsåret 
2016/2017; 
att fastställa underhålls- och förnyelseplan enligt sidan 12 i Långvindsbrevet nummer 2, juni 2015. 
 
§ 14 Val av revisorer jämte revisorsuppleanter 

Valberedningens representant Ove Nyberg föreslog omval av Peter Grönström, Tjäderstigen 5, och Anders 
Järnkrok, Orrstigen 14, som revisorer samt omval av Jonas Broström, Renlavsstigen 3, och Tommy Karlsson, 
Älgstigen 3, som revisorssuppleanter. 
 

Stämman beslutade  
att till revisorer på ett år välja Peter Grönström och Anders Järnkrok; 
att till revisorssuppleanter på ett år välja Jonas Broström och Tommy Karlsson. 
 
§ 15 Val av styrelse och styrelseordförande, jämte styrelsesuppleanter 

Valberedningens representant Ove Nygren föredrog förslag till ny styrelse, där kvarstående i styrelsen på ett år 
är Elisabeth Bystedt, Tärnstigen 8, Anders Björkman, Byhedsstigen 15 och Tord Karlsson, Strandstigen 5. 
Förslag till ordförande på ett år: Anders Kjällman, Rävstigen 10 (nyval). Förslag till ledamöter på två år: Sven 
Sjöberg, tidigare Svanstigen 19 (omval), Margaretha Holmgren, Fornstigen 31 (omval), Anders Kjällman, 
Rävstigen 10 (omval) och Gösta Strömberg, Rävstigen 3 (omval). Förslag till styrelsesuppleanter på ett år: Per 
Eriksson, Öringstigen 3 (omval), Jan Evaldsson, Älgstigen 2 (omval), Lisa Holst, Falkstigen 1 (nyval), Andreas 
Waldhauser, Fornstigen 29 (nyval) och Per Rosén, Ljungstigen 2 (nyval). Torbjörn Englund, Hans Westelius 
och Pia Wallin har avsagt sig omval. 
 
Stämman beslutade enhälligt 
att styrelsen ska bestå av sju ledamöter och fem suppleanter; 
att om stadgeändring träder i kraft blir suppleanterna ordinarie ledamöter; 
att till ledamöter på två år välja Sven Sjöberg, Margaretha Holmgren, Anders Kjällman och Gösta Strömberg; 
att till styrelseordförande på ett år välja Anders Kjällman; 
att till suppleanter på ett år välja Per Eriksson, Jan Evaldsson, Lisa Holst, Andreas Waldhauser och Per 
Rosén. 
 
§ 16 Fråga om valberedning 

Som ledamöter i valberedningen föreslogs omval av Ove Nygren, Tjäderstigen 7, Carina Ravnsborg, Orrstigen 
16, Lennart Sundberg, Ejderstigen 22, och Jorma Saarela, Lodjursstigen 9. 
 
Stämman beslutade 

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. 
 
§ 17 Övriga frågor 
a. Antal fastboende i Långvinds fritidsområde 

Fråga från Gunilla Hagman, Fornstigen: 
Hur många fastboende finns i området? 
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Svar från stämmoordförande Jörgen Bengtson: 
I juli 2015 var 37 personer folkbokförda i Långvinds fritidsområde jämfört med 49 personer vid motsvarande tid 
2014. Under många år har befolkningen ökat över tiden, men nu noterar fritidsområdet en markant nedgång i 
permanentboende. Antalet bebyggda fastigheter fortsätter dock att öka, från 335 år 2014 till 338 i år. 
 
Kassör Sven Sjöberg betonade att det är viktigt ur bidragssynpunkt att anmäla fastboende till kassören, 
eftersom kommunen ger bidrag för folkbokförda invånare.  
 
b. Motorstölder i Saltpannan 
Fråga från Roger Andersson, Blåbärsstigen: 
Hur kommer vi tillrätta med motorstölder i Saltpannan? 
 
Svar från ordförande Anders Kjällman: 
Hamnansvarig kommer att kalla till ett möte med båtägarna inom kort. 
 
c. Fiber, vattenledningar och bänkar vid stränderna 

Frågor från Rolf Persson, Älgstigen: 
1. Ska fiber dras till samtliga tomter på Etapp 2, Korsholmen? 
2. Hur blir det med plombering av vintervattenledningar för de som endast önskar sommarvatten? 
3. Kommer föreningen att göra något åt ruttnande bänkar vid stränderna? 
 
Svar från ordförande Anders Kjällman: 
1. I första hand blir det fiberkanalisation endast till bebyggda tomter. 
2. Ärendet är under beredning. Styrelsen kommer med förslag innan sommarvattnet ska stängas av. 
3. Styrelsen återkommer inför nästa säsong med lämpliga åtgärder 
 
d. Missfärgat vatten 
Fråga från Ulf Thulin, Byhedsstigen, med flera: 
Vad görs åt missfärgat vatten? 
 
Svar från vattenansvarig Bo Sjöberg: 
Vi åtgärdar vattenledningsnätet fram till tomtgräns genom att blåsa ledningarna, framförallt gamla sådana. 
Vattenprov har tagits på olika ställen, som visar att vattnet är tjänligt. Vattentäkten har hög manganhalt, järn-
innehållet har ökat från 1,6 till 4 milligram per liter; grundvattennivån visar sjunkande tendens. Allt detta gör att 
det är svårt att balansera järnhalten, som orsakar missfärgning, med det nya filtersystemet. Fastighetsägare 
med missfärgat vatten bör blåsa ledningen till huset, för att ta bort eventuella partiklar som missfärgar vattnet. 
 

§ 18 Meddelande av plats där stämmoprotokollet hålls tillgängligt 
Stämman beslutade 
att stämmoprotokollet senast den 2 augusti 2015 ska finns anslaget på föreningens anslagstavla vid 
sommarbutiken och på föreningens webbplats, www.langvind.se. 
  
§ 19 Avslutning 

Ordförande Anders Kjällman avtackade avgående ordföranden Torbjörn Englund samt meddelade att övriga 
avgående styrelsemedlemmar kommer att avtackas vid den kommande höstfesten. Han tackade också särskilt 
stämmoordförande, Jörgen Bengtson, för mycket väl genomförd stämma samt förklarade stämman avslutad. 
 

Vid protokollet  
 
 
 

Margaretha Holmgren 

sekreterare  
 

 

Justeras 
 
 
 
Jörgen Bengtson 

mötesordförande 
 
 
 
Hans Westelius Kersti Dennemo Karjel 
justerare justerare 

http://www.langvind.se/
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Bilaga § 8:1 Årsberättelse
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Bilaga § 11:b Arbetsordning för valberedningen 

Arbetsordning för valberedningen i Långvinds samfällighetsförening 
Mål 
Valberedningen ska nominera personer, som på bästa sätt kan administrera, förvalta och driva föreningen. 

 

Vid beredning av val till styrelsen ska valberedningen sträva efter en sammansättning med bred kompetens 

samt jämn fördelning utifrån kön, ålder och geografisk spridning på stigarna i Långvinds fritidsområde. 

 

Syfte 

Valberedningen ska förbereda Långvinds samfällighetsförening för val av styrelseordförande, 

styrelseledamöter, styrelsesuppleanter, revisorer och revisorssuppleanter samt stämmoordförande och övriga 

stämmofunktionärer. Valberedningen ska också föreslå arvoden till styrelse och andra funktionärer samt 

grunder för kostnadsersättningar. 

 

Mötesordning 
Valberedningen ska: 

1. hålla ett konstituerande möte i nära anslutning till föreningsstämman; 

2. utse en ordförande för valberedningen; 

3. upprätta en förteckning på styrelsemedlemmar vars mandatperiod löper ut på nästa årsstämma; 

4. informera ledamöter och andra, vars mandatperiod löper ut på nästa stämma, ett sista datum när 

valberedningen vill ha besked om de ställer upp till omval eller inte; 

5. ange när medlemsförslag till nomineringar senast ska vara inlämnat till valberedningen; 

6. vid minst ett tillfälle kallas att delta på ett ordinarie styrelsemöte; 

7. genomföra minst ett möte för att besluta om förslag på nomineringar, arvoden och kostnadsersättningar; 

8. offentliggöra sitt förslag i god tid före årsstämman; 

9. se till att valberedningens förslag finns som skriftlig handling till årsstämman; 

 

En eller flera ur valberedningen bör närvara på årsstämman. 

 

Arbetsgång 
Valberedningen ska hålla sig underrättad om hur funktionärer och styrelsen i sin helhet fungerar genom samtal 

med styrelseledamöter och funktionärer samt genom kontakt med medlemmar. 

 

Valberedningen ska ha tillgång till styrelseprotokollen. 

 

Vid nominering till uppdrag ska valberedningen beakta föreningens mål. 

 

Nomineringar och förslag 
Medlem ska i första hand kontakta valberedningen med förslag och nomineringar. Förslagen ska innehålla 

namn och kontaktuppgifter. Den nominerade ska vara tillfrågad och positiv till nomineringen. 

 

Nomineringar och förslag ska vara valberedningen tillhanda senast det datum valberedningen har beslutat. 

 

Valberedningen har att kontakta varje person som blivit nominerad, förklara vad det föreslagna uppdraget 

innebär och vad som förväntas av den som påtar sig uppdraget. 

 

Nomineringsrätten är fri, så varje medlem har rätt att nominera kandidater på årsstämman. Nominerad ska 

vara tillfrågad i förväg, ställa sig positiv till nomineringen samt bör delta på stämman för att presentera sig. 

 

Valberedningen föreslår inte personer till ny valberedning. 

 

Arvoden och kostnadsersättningar 
Valberedningen ska i dialog med styrelsen diskutera gällande arvoden och kostnadsersättningar. 

 

Valberedningen ska göra en skälighetsbedömning gällanden arvoden och kostnadsersättningar. I den 

bedömningen kan föreningens revisorer tillfrågas. 

 

Valberedningens ansvar och valbarhet 
Varje enskild ledamot av valberedningen har ansvar för att valberedningens uppdrag fullföljs. Känslig 

information om enskilda personer eller uppgifter i styrelseprotokoll ska behandlas konfidentiellt. 

 

Styrelseledamot eller revisor kan inte samtidigt ingå i valberedningen. 


