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Välkommen till årsstämman
Anmäl dig vid ankomsten
Vid stämman används deltagarlistan som röstlängd.

Röstkort delas ut
Röstkortet används vid eventuell votering på stämman och 
delas ut per fastighet. En ägare till flera fastigheter får 
enbart ett röstkort. Erhållande av röstkort förutsätter att 
årsavgiften är betald.

Fullmakt
Det är möjligt att företräda en fastighetsägare genom att 
agera ombud, detta kräver underskriven fullmakt av minst 
en delägare.

Styrelsen önskar alla hjärtligt välkomna!
Ett tips är att ta med egen stol!

Datum Lördag 23/7 2022

Tid Kl. 14.00

Plats OBS! Utanför sommarbutiken 
på Långvinds fritidsområde

Kom i god tid eftersom 
registreringen tar tid 

och vi vill börja 
årsstämman kl. 14.00
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Verksamhetsberättelse 2021/2022

Styrelsen avger följande berättelse över 
verksamheten 2021-05-01-2022-04-30. 

Styrelsen har bestått av

Anders Kjällman ordf.

Mats Ekman vice ordf.

Sven Sjöberg kassör

Lisa Holst sekreterare 

Gunilla Jansson ledamot

Britta Schreiber ledamot

Jon Ol Mårs ledamot

Fredrick Berglund ledamot

Fredrik Sundqvist ledamot 

Hans Sundin ledamot

Örjan Hellström ledamot

Örjan Hellström har varit tillsynsman.

Styrelsen har haft tio protokollförda möten 
och ett antal kontakter mellan ordförande, 
vice ordförande samt kassör har handlagt 
mindre ekonomiska frågor under 
verksamhetsåret.

Styrelsens arvoden framgår av den 
ekonomiska redovisningen.

Stämma 2021
Årsstämma hölls 2021 utomhus och även 
detta på en lördag.

Midsommarfirandet lockade trots pandemin 
en del till litet firande.

Butiken
Mikael Pettersson drev återigen föreningens 
butik och kunde erbjuda delvis nytt utbud i 
sortimentet.
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Tennis
Som vanligt lockade årets tennisskola många nya 
racketsugna och Thomas med nya medarbetare 
kunde konstatera att flera nya ”tennisproffs” finns 
på Långvind. Många köpte dessutom enskilda 
timmar.

Boule
Ett otvunget och socialt sätt att umgås sker vid 

boulebanan varje tisdag. Under vintern träffas man 

i Söderhamn. 

Vattenfrågan

Ett mycket gott resultat kan uppvisas av de 

justeringar och arbete som skett i vattenverket av 

vattensansvarig med firma.

Avfall och återvinning

En nyordning infördes under hösten så att samtliga 

med åretruntavfallsabonnemang samlar sina tunnor 

vid Kråknäs parkeringen. Detta ska utvärderas inför 

kommande vinter.

Ett samarbete med FTI har lett till en samlad 

sortering. En återvinningsstation har etablerats av 

FTI.

Naturreservat

Länsstyrelsens beslut om att kraftigt begränsa fiske 

i våra vatten samt begränsa motorbåts-

hastigheterna generellt har överklagats till 

regeringen. Detta bereds f.n. inom 

regeringskansliet.

Aktiviteter Martas stuga, lyskväll

Vid ett tillfälle inbjöds till sociala arrangemang i 

form av musik- och sångkväll vid Martas stuga, 

detta lockade drygt 100 deltagare.

Snäckenvägen och övriga GA

Under året justerades och godkändes 

Snäckenvägen som en bidragsberättigad väg av 

Trafikverket. Stämman beslutade att utreda fler 

aktiviteter inom GA 5. Styrelsen utfärdade direktiv 

och ett intensivt arbete med enkät andra förslag 

som innebär förändring och investering kommer att 

presenteras till stämman för beslutarbetsgrupper 

kommer att lämna förslag till beslut till 2022 års 

stämma.



Delar av förslagen är av underhålls- och 

förvaltningskaraktär varför styrelsen för egen 

del har fattat beslut att genomföra dessa.

Andra förslag underställs stämman för beslut 

då det följer underhållskostnader efter 

besluten.

Ett omfattande engagemang har noterats och 

styrelsen är mycket glada för det stora 

intresset som visats för att utveckla, förnya 

och förvalta våra anläggningar.

Föreningen förvaltar följande 
gemensamhetsanläggningar:

GA2 Vägar, vattenledningar och grönytor inom 
etapp 1

GA3 Vägar, vattenledningar och parkytor 
Korsholmen

GA4 Vattenverket

GA5 Tennisbanor, butik, avfall, fotbolls-, 
boule- och beachvolleyplaner, båthamnen

GA7 Snäckenvägen, dvs vägen fr Långvinds 
Bruk till området.

Övriga gemensamma kostnader fördelas ut på 
alla GA efter storlek.

Övrigt
Samarbete med HOLMEN AB har bl.a. lett till 
nytt avtal om fiske i Byhedssjön. Dialog har 
även skett kring jakt och viltvårdsfrågor.

Ett nytt avtal om vinterplogning har tecknats 
med tillsynsmannen med firma.

Slutord
En samfällighet består av dess fastigheter och 
i vår ”minikommun” försöker alla göra det så 
enkelt och lätt att leva och bo som möjligt.

Vi är beroende av frivilliga och ideella insatser 
men köper en del tjänster av våra lokala 
entreprenörer så att Ni ska trivas och leva, bo 
och kunna arbeta på Långvind. Tack till er alla 
och tack för förtroendet att leda föreningen!
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Långvind 28 maj 2022

Styrelsen för Långvinds Samfällighetsförening

Anders Kjällman

Mats Ekman

Sven Sjöberg

Lisa Holst

Britta Schreiber

Jon Ol Mårs

Fredrik Sundqvist

Hans Sundin

Fredrik Berglund

Gunilla Jansson

Örjan Hellström



Ordföranden sommarhälsar! 
Annandag midsommar finns ju inte i någon kalender men väl i mitt sinnelag och vilken 
helg vi har haft. TACK till Annika, Kicki och Cecilia för att ni tog er an det traditionella 
dansandet kring stången som majades och lövades av många medlemmar kvällen 
före midsommarafton. Det känns tryggt och bra att det finns återväxt i leden av att vilja 
leda ett firande.

Som ni sett har länsstyrelsen nu annonserat om naturreservatet som bildats runt 
Korsholmen mot Långvinds Bruk med vikar och skär. En av de positiva delarna med 
reservatet är en rastplats på Hällskärs udde. Bra, så nyttja den!

Styrelsen har fått ett antal förslag i form av motioner, vilka vi besvarar och 
kommenterar i kallelsen till årsstämman som vi återigen genomför utomhus vid 
butiken den 23:e juli. Du kommer väl?

För att kunna erbjuda ett bra utbud av aktiviteter krävs ideella och professionella 
krafter, för det tycker jag att vi hittat en god balans inom samfällighetsföreningen. Men 
en sommar som denna vill jag särskilt rikta ett tack till Svante Backman som med 
firma Backmans VVS väljer att ta en ”välförtjänt pension”. Med dina insatser har flera 
middagar, fester, kalas och släktträffar räddats. Din servicegrad överglänser mångas 
och vi är dig STORT tack skyldig. 

Besök nu butiken, handla och kom med förslag på utveckling av utbud och varor. Man 
lever blott på kundernas efterfrågan. Spela tennis och nyttja våra rustade 
bangolfbanor. TACK till alla familjer som skottat grus, rensat, målat och gjort området 
vid butiken ännu mer levande!

Ta hand om er och njut av vår vackra halvö, tillsammans utvecklar vi dess värden.

Anders, 072-1556149

5



Motioner inkomna 2021 som är utredda 2021-2022

Motion 2021 nr. 1 – padelbana
Bakgrund: Padel är en av Sveriges populäraste sporter och antal utöver växer stadigt. Padel är en härlig mix 
av tennis och squash och är social, enkelt att lära sig och passar alla – stora som små spelare, med eller 
utan förkunskaper. Kan du träffa en boll, kan du också spela padel. 

Motivering: Padel är väldigt enkelt att spela och du som nybörjare snabbt får till ett förhållandevis bra spel, 
jämfört med tennis där man måste spela väldigt många gånger för att det ska bli någorlunda spel och för att 
du ska få till slagteknik, kraft och fart. Det är dessutom väldigt bra träning, både för din kondition, 
styrka och koordination. Vi tror att en padelbana i Långvind skulle gagna samfällighetens medlemmar 
och göra padelbanan till en träffpunkt och en bra möjlighet för medlemmarna att utöva en populär 
sport. Många vill också träna när de är i sina sommarhus. Liksom för tennisspel, kan man också ta ut 
en årlig medlemsavgift.

Förslag: Vårt förslag är att en padelbana anläggs i Långvind, kanske kan platsen där gamla bollplanket stod 
användas för detta?
Vi föreslår att styrelsen utreder möjligheten tekniskt och finansiellt till stämman 2021 och att stämman 
beslutar om att anlägga en padelbana om möjligt 2022.

Namn Ort datum
Karl och Ingegerd Englund Långvind den 30 april 2021
Tjäderstigen 16

Motion 2021 nr. 2 – utegym

Hej! (Till alla i styrelsen)

Jag har ett förslag om att införskaffa ett utegym på den allmänna ytan nere vid affären. Ett modernt utegym
gjort i trä med bl a stockar som redskap. Det skulle passa in i områdets karaktär med många som 
promenerar, springer, cyklar och gillar att vara ute på alla sätt.

Med vänlig hälsning,

Christina Bergle’n Carlsson

Falkstigen 12

Motion 2021 nr. 3 – pingisbord för utomhusbruk

Får härmed inkomma med följande motion till årets stämma.

Jag föreslår att föreningen beslutar inköpa ett stycke pingisbord för utomhusbruk.

Det existerar ett antal med pris understigande 15000 SEK.

/Ulf Evaldsson 

Styrelsens svar angående ovan tre motioner
Årsstämman 2021 beslutade att en arbetsgrupp fick i uppdrag att utreda och lämna förslag till hur åtgärder 
kan vidtas. Arbetsgruppen har till styrelsen redovisat att det finns intresse för ett utegym men inte för en 
padelbana eller bordtennisbord. 

Ett utegym bestående av fyra olika redskap, komplett med markberedning och montage kommer att kosta ca 
250.000-300.000 kr. Osäkerheten i kostnad beror på svårbedömt prisläge på de ingående delarna.

Styrelsen överlåter beslutet om detta till 2022 års stämma, i ett första steg som ett principbeslut och därefter 
som ett definitivt beslut.
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Inkomna motioner 2022

Motion nr. 1 – utökning av strandområdet vid Byhedsbadet

Bakgrund: Badplatsen vid Byhedssjön är mycket populär, speciellt av barnfamiljer och i början av säsongen

när temperaturen i havet inte lockar till några längre bad. Det kan vara ganska trångt på stranden vid vissa

tillfällen.

Förslag: Skrapa bort marktäckningen på ca 25-30 m2 och ersätt den med 4-5 lass sand. De borttagna 

massorna kan tippas i en naturlig grop ca. 50 meter från stranden. Utred möjlighet (ev. strandskyddsdispens) 

och kostnad. Anders Björkman, 2022-05-29

Styrelsens svar angående motion nr. 1

Vi har varit i kontakt med markägaren Holmen och ställt frågan om detta skulle vara möjligt att genomföra. 
Svaret är att det är OK för dem att vi utökar badplatsen.

Styrelsen föreslår att stämman beslutar att bifalla motionen.

Motion nr. 2 – rusta Snäckenvägen

Jag har en motion om att rusta dom sista tre kilometerna mellan Långvinds bruksvägen till ca en kilometer 
före fritidsområdet. Dvs nytt bärlager och asfalt.

Patrik Hallin Blåbärsstigen 9

Styrelsens svar angående motion nr. 2

Styrelsen har under vecka 27 samrått med Trafikverkets anlitade entreprenör för vägen mellan Långvinds 
bruk och Ångersjön. I syfte att samnyttja maskiner och personal föreslår styrelsen att stämman beslutar om 
att genomföra upprustning och dikesarbete av Snäckenvägen till en kostnad om ca 2 miljoner kronor under 
innevarande verksamhetsår eller kort därefter.

Motion nr. 3 – tömning vid tomtgräns vinterhalvåret

Soptunnorna ska stå och tömmas vid tomtgränsen på vinter halvåret. Eftersom alla inte kan sköta sig. 
Plogning på stigarna som det ska tömmas på, behöver vara varannan torsdag. Eller så ska alla stugägare ha 
sophämtning året runt.

Patrik Hallin, Blåbärsstigen 9

Styrelsens svar angående motion nr. 3

Styrelsens förslag är att avslå förslaget i motionen eftersom vi på 2021 års stämma beslutade att investera för 

att klara sommarhämtning vid tomtgräns och samordnad hämtning vintertid.

Motion nr. 4 – saltning av grusvägar på Korsholmen

Hej jag vill ha alla grusvägar och slingan saltad och röjd 1gång/år på Korsholmen.

Anders Broberg, Laxstigen 12

Styrelsens svar angående motion nr. 4

Styrelsens förslag är att tillstyrka saltning av berörda grusvägar minst en gång per år och att tillstyrka busk-
och gräsröjning av de stora vägarna men att avslå förslaget att röja "stigarna". Att inkludera röjning av 
stigarna skulle innebära en betydande kostnadsökning för föreningen. 
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Motion nr. 5 – Jakt

Bakgrund

Denna motion är skriven för att informera om vilka regler som gäller inom Långvinds samfällighet. 

Bakgrunden är ett antal jaktrelaterade incidenter de senaste tre åren, alltsedan skogskoncernen Holmen köpt 

Långvinds bruk med tillhörande skogsfastighet.

Lagar och Regler

Området köptes 1965 och fick detaljplanen fastställd den 21 juni 1965 och senast reviderat den 12 juni 1994 

(ref. akt Ädp94:727). Hela området som Långvinds samfällighet äger är därmed reglerat i detaljplanen. 

Detaljplaner är juridiskt bindande och måste följa Plan-och Bygglagen samt Boverkets bestämmelser bl.a. Ett 

stort antal olika lagar är knutna till detaljplanen.

Hudiksvalls kommun har fastställt ett antal regler som alla gäller fullt ut inom kommunens detaljplanerade 

områden. Ett antal nationella regler fastställda av Sveriges riksdag gäller fullt ut i samtliga detaljplanerade 

områden i Sverige.

Långvinds samfällighet innehar ingen jakträtt på sitt område och jakt får inte bedrivas inom detaljplanerat 

område. Generellt sett anser lagen och domstolspraxis att det är grovt vapenbrott att avlossa skjutvapen 

inom detaljplanerat område utan skriftligt polistillstånd. Vapenlagen förbjuder medförande av synligt vapen 

och vapen i fordon måste hållas inlåst och bevakat.

Djur får inte jagas eller drivas av hund inom detaljplanerat område och Hudiksvalls kommun ordningsstadga 

anger att hund skall hållas kopplad och under uppsikt. Inom Långvinds samfällighet finns ett naturreservat 

som har högre skyddskrav på djur och natur.

I det fall ett skadat djur bedöms behöva avlivas måste tillstånd sökas skriftligt i förväg hos Länsstyrelsen.

Långvinds samfällighetsförening

Skötseln av samfälligheten regleras i Lag (1973:1150) om förvaltning av samfälligheter. Verksamheten får 

bara bedrivs i enlighet med ändamålet att förvalta samfälligheten. Långvinds samfällighet har stadgar (senast 

reviderade 2019) där det anges att styrelsen skall förvalta samfälligheterna och föreningens tillgångar. 

Viltvårdsområden och fiskevårdsområden omfattas inte av lagen om förvaltning av samfälligheter. En 

samfällighets-förening får inte driva verksamhet som är främmande för det ändamål som samfälligheten ska 

tillgodose. Lag (2012:184). Numera anses även Lagen om ekonomiska föreningar (2018:672) gälla fullt ut 

även för samfällighets-föreningar.

Varken styrelsen eller årsmötet har laglig grund att fatta beslut om jakt inom samfällighetens detaljplanerade 

område. Skulle det observeras behov av ev. skyddsjakt kontaktas lämpligen kommunens skyddsjägare som 

har tillstånd från polismyndigheten. Alternativt kan polisen kontaktas direkt.

Styrelsen har ingen laglig grund att anlita privata jägare som t.ex. Långvinds jaktlag.

Detta jaktlags representanter har vid olika tillfällen i bl.a. sociala medier hänvisat till representanter för 

styrelsen. Enligt föreningens revisor finns inga protokollsfästa beslut om jakt. Enskilda styrelseledamöter har 

inte befogenhet att ta dylika beslut på egen hand. Att styrelsen beslutat om firmateckningsrätt innebär endast 

behörighet att underteckna legala dokument och avtal i föreningens namn där styrelsen i sin helhet tagit 

beslut.
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Fortsättning motion nr. 5

Medlemmarnas intressen

Långvinds samfällighet registrerades 1979. Långvind är framförallt ett fritidshusområde men har också blivit 

populärt som permanentboende. Varje år tillkommer nya hus. Området har en fantastisk natur och besöks 

året runt av både boende och besökare. Lugnet, den vackra växtligheten och det rika djurlivet är en stor 

anledning till områdets popularitet. Inte minst barnen tycker det är en fantastisk upplevelse att få se så 

många vilda djur.

Tyvärr har detta lugn störts av jägare, deras hundar och fortkörning med bilar inom området. Undertecknad 

har vid sex tillfällen fångat jakthundar på film som drivit älg rakt över tomten. En älg har skjutits på Snäckens

badstrand med fikande familj mellan jägare och älg i skottriktningen. Andra boende har gjort liknande 

observationer. Oavsett anledning till jägarnas och jakthundarnas närvaro är detta ett oacceptabelt beteende 

och i direkt strid med gällande lagar, regler samt medlemmarnas intresse och rättigheter.

Enligt både publicerade tidningsuppgifter och samtal med Holmen så kräver skogsbolaget att hela kvoten av 

tilldelade älgar för älgjakt skall levereras av sin/a jägare. Det torde vara orsaken till att vi boende nu upplever 

ett problem som inte tycktes existera dessförinnan. Samtal med jaktansvarig poliskommissarie i kommunen 

har bekräftat att tidigare år har kvoten aldrig uppfyllts.

Denna motions syfte är att informera om vilka lagar och regler som gäller för Långvinds samfällighetsförening 

och att uppmärksamma styrelsen på problemet.

I samfällighetslagen stadgas att:

19 §   Föreningen skall vid förvaltningen tillgodose medlemmarnas gemensamma bästa. Varje medlems 

enskilda intressen skall även beaktas i skälig omfattning.

Föreningens styrelse har att hantera frågor vad gäller mark, arrenden, anläggningar etc. som inte sällan 

behöver lösas i samförstånd och via avtal med grannfastigheterna/markägarna.

Holmen äger 1,3 miljoner hektar skog så det kan knappast vara nödvändigt att bedriva jakt i närheten av 

samfällighetens område. Exempelvis innebär jakt med drivande hund att hunden skall tränas att driva viltet till 

angiven plats där jägarna väntar (ref. Svenska Jägareförbundet). Det torde vara i strid med jaktlagstiftningen 

att låta hunden springa fritt på egen hand utan kontroll. Hunden skall dessutom vara tränad att inkomma på 

kommando. Därför borde inte drivande jakthundar någonsin förekomma inom samfällighetens område.

Styrelsen uppmanas härmed ta frågan på allvar och i dialog med Holmen som markägare och Långvinds 

jaktlag som arrendator av jakten från Holmen, hitta en lösning på problemet.

Denna motion är inte avsedd för omröstning i år utan som information och uppmaning till styrelsen att hantera 

problemet med upprepade allvarliga jaktincidenter inom samfällighetens område.

Carl-Henrik Arosenius, Älgstigen 1 

Styrelsens svar angående motion nr. 5

Styrelsen har i samråd med markägare och jaktlagets ledare fört dialog som helt ryms inom gällande 

jaktlagstiftning och föreningens intressebevakning.
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Motion nr. 6 – brev/motion till Långvinds styrelse och medlemmar

Till Långvinds styrelse och medlemmar

Från början när vi kom till Långvind var alla aktiviteter ”intresseföreningar” och därmed ekonomiskt utanför de 
allmänna ekonomiska ramarna. Tyvärr blev de så småningom integrerade med stugföreningens ekonomi. 
Därmed försvann transparensen! Idag går1/5 del av avgiften till stugföreningen till nöjesaktiviteter.

Vet ni t.ex. hur mycket pengar som gick till Snäckenvägens dåvarande styrelse kontra hur mycket som gick 
till fondering av vägen? Finns en redovisning av hur ekonomin har skötts där innan nuvarande system?

Undertecknande begär en sådan till årsmötet 2022.

Förslagen på .sk. förnyelseplan för området ter sig rätt tanklösa om man betänker hur dålig ekonomi vi har. 
Ska vi låna upp pengar för dyra anläggningar när vi inte har råd att göra vägarna i området farbara? De har 
inte på 43 år varit så usla som efter grävningarna för det nödvändiga bytet av vattenledningarna.

Satsa på vägarna i första hand, de används av alla. Låt oss betala av mer på de skulder vi har innan vi ens 
tänker på sådana företeelser som inte hör till styrelsens egentliga uppgift.

Utegym?

Bära ut stockar till skogen - den är full av stockar redan. Hur mycket kostnader i underhåll är det sedan? 
Step-up brädor - hela området är fullt av bra stenar att använda. Sofia på TV tipsar om hur du kan träna både 
för dig själv och med dina barn. Tips finns även i Villaägaren nr 3 / 2021. Finns det en majoritet bland 
fastighetsägarna som vill betala för ett utegym?

Hur många kommer att använda dessa saker? 50%? 80%? 3%?

Padelbana?

Vill vi ha ett bullrande hela dagarna och kvällarna i Långvind? I andra stugområden där de blivit utsatta för 
bullret strax utanför deras område funderar de på att flytta eftersom det aldrig är tyst och lugnt. Detta är i 
Skåne. Vad värderar vi med Långvind? Buller som i en storstad? Naturen och fågelsången? Även här, hur 
många kommer att använda padelbanan? 2%? 90%? OCH kostnaden när vi inte har råd med underhåll till 
vägar?

Konstgräs på fotbollsplan?

Har ni talat med miljöorganisationer? Har ni koll på nanopartiklarna som konstgräs avger? De går rakt ner i 
grundvattnet med katastrofala följder. Nanopartiklarna påverkar fiskarnas fortplantning så de dör ut. Vill vi 
medverka till det? Dessutom betala för det. Har ni gjort en beräkning på vad underhållet kostar per år? Och 
att anlägga den? Dessutom finns ett fridlyst område 100m bort!

Undertecknande begär en fullständig miljökonsekvensutredning av styrelsen som alla medlemmar ska läsa 
innan beslut fattas.

Pingisbord utomhus?

Finns det bollar som inte blåser iväg?

WC vid Snäckenbadet.

Först och främst - analysera behovet.

Sedan - vad får det kosta.

Ska många utifrån använda vår privata badstrand?

Hur stor service krävs vid en privat strand?

Personligen skulle jag tycka att styrelsen behövde avlastning med att byta tunnor, inte världens mysigaste 
uppgift.

Vad finns då för alternativ? Tja, kanske som många fritidshusägare gör. Separera det flytande från det fasta. 
Urinen kan samlas i dunkar eller ledas till infiltration. Vi bor på ett infiltrationslager med sten och sand. Urin är 
f.ö.ett bra gödselmedel. Latrinen som blir kan komposteras eller skickas med sopbilen i de tunnor som finns 
nu. BILLIGT.

SLU:s anläggning Clean Water som är dyr, ca 100 000, och inte mycket skötsel men den behöver el. Läs på 
SLU:s Alnarp hemsida. Jämfört med en padelbana för 500 000:- är den bara en femtedel så dyr och många 
fler får glädje av den.
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Fortsättning motion/brev nr. 6

Undertecknande begär att om några personer vill gå ihop och anlägga fotbollsplan eller liknande ska de 
skriva ett kontrakt där de åtar sig att sköta all anläggning och allt underhåll i 99 år.

Ökade aktiviteter kan vara att ta ut en scoutledare som har kurs med barnen. Ni föräldrar kan ju ordna med 
idrottstävlingar, lektävlingar, promenader för att lära sig om naturen, fiske och listan kan göras hur lång som 
helst. Behövs inga tillstånd bara fantasi.

Blomlådor på väg?

De gör att vägkanterna körs sönder med en mycket kostsam reparation som följd. I stort sett alla kör bil till 
Långvind för buss finns inte. Hur många cyklar med cykelkärra för byggmaterial och packning? Se till att de 
som vill gör en stig i skogen bredvid vägen. Alla barnfamiljer borde vara intresserade. Finns inget intresse 
finns inget behov.

Jag har en fråga om fiber. Rent juridiskt, räknas det som ”kommunalteknisk natur”? Är det inte egentligen var 
och ens sak att beställa och underhålla?

Styrelsen borde fundera över vad som är deras uppgift !

Ska ni inte se till att ekonomin är till medlemmarnas fördel? Vad står i stadgarna? Har ni fria händer att 
besluta vad som helst för hur mycket som helst?

Sophanteringen som var gemensam var en katastrof, vem beslutade om det? Tur att det togs bort.

Till sist en kommentar om ordförandens propå angående alger i havet. Det kan rent tekniskt/naturligt inte 
komma från en ev. överfylld tvåkammarbrunn. På väg till havet , som är ett par hundra meter bort, filtreras 
näringsämnena bort. Det tar ett tiotal meter. Ingen har direkt utsläpp i havet. Vi har en naturlig 
reningsanläggning under oss eftersom vi bor på sand och grus. Dessutom om vi ser till de senaste 
forskningsrönen från SLU, Stockholms universitet, Göteborgs universitet, universitetet i Groningen, så beror 
mesta tillväxten av alger på överfiskning, trålning, så inga eller mycket få stora rovfiskar finns kvar. 
Vetenskapens värld har haft program om ämnet.

Visste ni att många alger går att äta? Veganmat.

Jag måste ge en eloge till styrelsen som lagt grus på vägkanterna. Mycket bra.

Barbro Olsson

som fått fullmakt av David Olsson att i vårt namn skriva den här inlagan.

Styrelsens svar angående brev/motion nr. 6

Styrelsens svar står att finna i årets verksamhetsberättelse samt förslag till utdebitering och fondering, att 
anse motionen besvarad.
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Förslag om inköp av mark

Långvinds Samfällighetsförening 2022-04-06

I samband med försäljningen av Långvinds Bruk till Holmen AB aktualiserades frågan om ägande av mark 
kring våra gemensamhetsanläggningar. 

Främst har föreningen att skydda och säkra vattenverket och marken runt detta verk. 

Inledande samtal har förts med markägaren Holmen, som meddelat att de kan tänka sig att avyttra ca 4000 
m2 vid och runt vattenverket. På så sätt kan Långvind 4:441 innefatta byggnaden och bassängen samt de två 
nya vattenhålen som föreningen lät borra 2017/18. Priset är preliminärt satt till 100 000 kr. Till detta kommer 
förrättningskostnader om ca 50 000 – 60 000 kr.

Förslaget är att stämman godkänner att föreningen förvärvar ca 4000 m2 mark av Holmen och begär ny 
förrättning för att fastställa ny fastighetsgräns.

Långvind 2022-04-18

Styrelsen
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Styrelse och ansvariga 2021 – 2022

Ordförande, webbplats 
Anders Kjällman
Götg. 1, 753 15 Uppsala 
Adress Långvind: Rävstigen 10 
Telefon: 072-155 61 49 
E-post: a.kjellman@telia.com 

Vice ordförande
Mats Ekman 
Urb. Santo Tomas 24, 29780 Nerja, Spanien
Adress Långvind: Tjäderstigen 11 
Telefon: 073-091 12 31
E-post: ekman200@hotmail.com

Kassör 
Sven Sjöberg 
Storsegelg. 4, 723 56 Västerås 
Telefon: 021-49 502 28, 070-591 77 59 
E-post: kassoren@langvind.se 

Sekreterare
Lisa Holst 
Fårskärsvägen 17, 814 93 Skutskär 
Adress Långvind: Falkstigen 1 
Telefon: 0733-47 24 80
E-post: lisa@holst.se

Örjan Hellström, tillsynsman
Lummerstigen 3, 825 96 Enånger
Telefon: 076-328 36 06
E-post: orjanhellstrom66@gmail.com

Fredrik Sundqvist, vatten
Bygränsvägen 8 o, 806 49 Gävle
Adress Långvind: Öringstigen 11
076-7952080, fredrik.sundqvist@live.se

Fredrick Berglund 
Fjälltäktsv. 9, 824 92 Hudiksvall 
Adress Långvind: Falkstigen 6 
070-285 76 86, fredrick41@live.se 

Britta Schreiber
Almsätersv. 16, 192 76 Sollentuna 
Adress Långvind: Ejderstigen 24 
070-576 72 58, brittaschreiber@hotmail.com

Jon Ol-Mårs
Konvaljev. 16, 135 52 Tyresö
Adress Långvind: Falkstigen 13
073-3980157, jon@ol-mars.se

Hans Sundin
Gribbylundsvägen 70A, lgh 1003, 187 64 Täby
Adress Långvind: Byhedsstigen 4
0760-59 66 24, hans.sundin@ssbdconsulting.se

Gunilla Jansson
Moränvägen 20, 824 31 Hudiksvall
Adress Långvind: Tjäderstigen 6
073-819 01 47, gunilla.hudik@gmail.com

Vatten och avlopp 

Fredrik Sundqvist (se tidigare kontaktuppgifter)

Tillsynsman inkl. sopor, återvinning, snöröjning,
sandning
Örjan Hellström (se tidigare kontaktuppgifter)

Valberedning
Ove Nygren sammankallande 
Tärnv. 14, 824 33 Hudiksvall 
Adress Långvind: Tjäderstigen 7 
0650-105 20, 070-324 21 86, nickanove@hotmail.com

Torbjörn Englund, 070-5674120
Carina Ravnsborg, 070-602 53 56
Jorma Saarela, 0650-55 00 18, 070-648 84 51

Revisorer
Anders Järnkrok
Västböle 8089, 821 98 Rengsjö 
Orrstigen 14, 0278-66 56 46, jarnkrok@wtj.se 
Jan Backman 
070 3738181, backfast@live.se

Revisorerssuppleanter
Elisabeth Hoeflich
Irmeli Eriksson

Ansvariga:
Fiske
Hans Andersson
Köpmangatan 22 C, 826 30 Söderhamn 
Adress Långvind: Ejderstigen 5
070-562 87 30, byhedefiske@hotmail.com

Skog
Anders Björkman 
Änga 212, 82595 Enånger
Adress Långvind: Byhedsstigen 15 
070-2899548, a.bjorkman53@gmail.com 

Renhållning strandtoaletter
Svante Backman
Tjäderstigen 12, 825 96 Enånger
070-583 85 69 
E-post: backman.langvind@gmail.com

Dragösvikens bryggförening
Gustav Jansson
gurrag165@hotmail.com

Båthamnen i Sörfjärden och båttrailers
Jon Ol-Mårs (se tidigare kontaktuppgifter)

Tennis 
Thomas Westerlund 
Adress Långvind: Byhedsstigen 11 
070-373 35 02, thomas4033@hotmail.com
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Valberedningens förslag till styrelse 2022 – 2023

Kvarstående i styrelsen på 1 år
Anders Kjällman, Rävstigen 10, Sven Sjöberg, fd Svanstigen 19, Britta Schreiber, Ejderstigen 24, Fredrik 
Sundqvist, Öringstigen 11, Hans Sundin, Byhedsstigen 4, Gunilla Jansson, Tjäderstigen 6

Omval till styrelsen på 2 år
Fredrick Berglund, Falkstigen 6, Mats Ekman, Tjäderstigen 11, Jon Ol-Mårs, Falkstigen 11, Örjan Hellström, 
Lummerstigen 3

Nyval till styrelsen på 2 år
Irmeli Eriksson, Ekorrstigen 9, Anna Birgersson-Dahlberg, Falkstigen 10

Omval av styrelseordförande på 1 år (med förlängning på ytterligare 1 år)
Anders Kjällman, Rävstigen 10

Omval av 2 revisorer på 1 år
Anders Järnkrok, Orrstigen 14, Jan Backman, fd Dragösstigen 14

Om- och nyval av 2 revisorssuppleanter på 1 år
Elisabeth Hoeflich, Harstigen 10, Britt-Inger Stoltz, Tjäderstigen 13 (Nyval)

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Förslag på ordförande vid Långvinds samfällighetsförenings årsstämma 2022
Jörgen Bengtsson, Kungsgården, Långvinds Bruk
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FULLMAKT
Härmed ger jag/vi (givare) fullmakt för nedanstående person (tagare) att som ombud för 
mig/oss rösta vid föreningsstämman den 24 juli 2021 i Långvinds samfällighetsförening.

Fastighetsbeteckning: Långvind 9:_______________

Adress: _________________________

Fullmaktsgivare: _________________________ __________________________
Namnförtydligande

_________________________ __________________________
Namnförtydligande

_________________________ __________________________
Namnförtydligande

_________________________ __________________________
Namnförtydligande

_________________________ __________________________
Namnförtydligande

Fullmaktstagare: _________________________ __________________________
Namnförtydligande

Utdrag ur lagen (1973:1150) om förvaltning av samfälligheter.

Den som underlåtit att i rätt tid fullgöra sin bidragsskyldighet får delta i förhandlingarna men ej utöva rösträtt 
innan han fullgjort vad han eftersatt (48§SFL).

Röstberättigad medlem, som är närvarande vid föreningsstämma, har oavsett om han äger en eller flera 
delägarfastigheter, en röst (huvudtalsmetoden). I fråga som har ekonomisk betydelse skall medlemmarnas 
röstetal i stället beräknas efter delägarfastigheternas andelstal, om medlem begär det. Dock får medlems 
röstetal ej överstiga en femtedel av det sammanlagda röstetalet för samtliga närvarande röstberättigade 
medlemmar (49§SFL) (andelsmetod).

Medlems rösträtt kan utövas genom ombud. Ombud får ej företräda mer än en medlem. Som stämmans 
beslut gäller den mening för vilken de flesta rösterna avgivits. Vid lika röstetal avgöres val genom lottning, 
medan i andra frågor den mening gäller som biträdes av ordföranden. Avvikelse från bestämmelserna om 
ombud kan dock föreskrivas i stadgarna (49§SFL).
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