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2017-04-17 / Rättelser till årsmöteshandlingarna 2017 MSV ek. fören.  
 

1. Skogsgruppen 2016: 

Thomas Bubbat ingår i Skogsgruppen 
  
Tillägg till verksamhetsplanen för 2017 och 2018  
  
Avdelning 17 – söder om vägen till Björkviks brygga. Åtgärdsförslag – röja aspuppslag. 
Röjningen bör ske vid lövsprickningen annars kommer det bara fler aspuppslag. Spara 
barrträd och grupper av småasp som på sikt kommer att växa sig grov. 
 
Skogskarta finns som tillägg till Årsredovisningens andra version på hemsidan. 
 

2. Motion angående regler för uppläggning av båtar.  

Förtydligande av motionen. Förra årets årsstämma beslöt att godkänna motsvarande motion. 
Styrelsen önskar i år en precisering av beslutet, då måttangivelserna ”högst 6 meter lång och 2 
meter bred” innebär risker att större båtar läggs upp på stranden. Styrelsens menar att det 
framförallt är kajaker som oftast är längre än 4 meter, som får läggas upp. Småbåtar längre än 
4 meter måste söka dispens från styrelsen.   
 

3. Bilagd karta visande tänkta skogsåtgärder 

Hänvisning sker i texten till en bilagd karta som visar var de tänkta skogsåtgärderna ligger. 
Kartan föll tyvärr bort i första utgåvan på nätet, men finns nu sist i dokumentet. 
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Dagordning 
 

1) Mötet öppnas 

2) Val av ordförande och sekreterare till mötet 

3) Upprättande av godkännande av röstlängd 

4) Fråga om mötet utlysts på behörigt sätt 

5) Godkännande av dagordning 

6) Val av två justeringsmän som även ska fungera som rösträknare 

7) Framläggande av Årsredovisning 

8) Revisionsberättelse 

9) Beslut angående 

a. fastställande av resultaträkning och balansräkning 

b. dispositioner beträffande föreningens resultat enligt fastställd balansräkning 

10) Fråga om styrelsens ansvarsfrihet för den tiden revisionen omfattar 

11) Behandling av inkomna motioner 

12) Strategiskt beslut angående hantering av Parkeringen, Q-park och frågan om EU-bad 

13) Styrelsens förslag till verksamhetsplan 2017 

14) Antagande av styrelsens förslag till verksamhetsplan 2017 

15) Styrelsens förslag till budget 2017 

16) Beslut om budget för 2017 

17) Beslut om driftsavgift för 2017 

18) Beslut om arvoden för styrelse och revisorer samt valberedning 

19) Val av ordförande för nästkommande mandatperiod 

20) Val av övriga styrelseledamöter för nästkommande mandatperiod 

21) Val av revisorer och revisorssuppleant 

22) Tillsättande av valberedning och sammankallande 

23) Anmälda ärenden 

24) Övriga frågor 

25) Mötet avslutas.   

 

 

 
Bilagor: 
Nr 1) Motion angående uppläggning av båtar 

Nr 2) Motion angående utsättning av yngel vid Björkvik 
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Nr 3) Motion angående Registrering av MSVs mark i älgförvaltningsregistret 

Nr 4) Valberedningens förslag till styrelse och revisorer 2017 

 

 

7) ÅRSREDOVISNING 
Styrelsen för Björnö MSV Ek. för. org.nr. 769603–6073 får härmed avge årsredovisning för 
verksamhetsåret 2016-01-01 - 2016-12-31 

Förvaltningsberättelse 
Föreningens ändamål och styrelsens sammansättning 
Föreningens ändamål är att främja medlemmarnas intressen genom att förvalta och sköta de 
mark-, strand- och vattenområden som föreningen äger, i syfte att befrämja områdenas natur 
och rekreationsvärden. 

Föreningen har under året haft 422 medlemmar. 

Styrelsen för Björnö MSV Ek. för. har under verksamhetsåret bestått av följande ledamöter. 

 
2016-01-01 - 2016-04-14 2016-04-15 - 2016-12-31 

Johan Brauner, ordförande Göran Danielsson, ordförande 
Göran Danielsson, vice ordförande Ylva Rosén, vice ordförande 
Bodil Eriksson, sekreterare Bodil Eriksson, sekreterare 
Helena Claesson, kassör Helena Claesson, kassör 
Mikael Brandin, ledamot 

Martin Kalén, suppleant Göran Fredblad, suppleant 
Ylva Rosén, suppleant Staffan Lindblad, suppleant 

Revisorer Revisorer 
Inger Cederblad Vestlund Inger Cederblad Vestlund 
Jan Ivarsson Henrik Atmer 
Bertil Krakenberger, suppleant Bertil Krakenberger, suppleant 

Administration 2016 
Ingarö Kontorstjänst 
  

 

Förutom styrelsen har föreningen arbetsgrupper enligt följande: 

Skogsvårds 7 medlemmar 
Jaktvård 3 medlemmar 
Fiske 3 medlemmar 
Stigar 3 medlemmar 
Stränder 13 medlemmar 
Medlemmar/ Information 5 medlemmar 

Föreningen har under året haft sex timanställda ungdomar som har arbetat med städning av 
stränder och när de haft tid över även dragit ris i skogen. Ungdomarna har arbetat två och två 
under en period av tre veckor vardera. Kommunen har bidragit med hälften av lönekostnaden. 
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VERKSAMHET 

Styrelsens arbete 
 
Allmänt: 
Styrelsen har under verksamhetsåret haft 13 protokollförda sammanträden. Förutom dessa har 
styrelsemedlemmar träffats i de olika arbetsgrupperna samt vid skogsbesiktning och 
planläggning. Som förra året, sammankallade styrelsen arbetsgruppernas aktiva medarbetare i 
slutet av året för att diskutera runt gruppernas arbetsuppgifter och behovet av ökat 
medlemsengagemang. Detta skedde på Bistro Björkvik och avslutades med julbord. 

Under perioden har följande större ärende behandlats och aktiviteter utförts. 

Städningen av våra stränder: 
Under sommarhalvåret har mycket tid lagt på att anställa och handleda ungdomar och 
arbetsledare för att säkra städning av våra stränder (se ovan), samt att säkra sophanteringen av 
våra sopstationer. 

Klottersanering: 
Under året har det klottrats på sopskåp och klippor. Styrelsen har haft som ambition att klottret 
ska tas bort så snart det upptäckts. Vi har anlitat klottersaneringsfirmor för detta, vilket är 
kostsamt. Saneringen av sopskåpen var ofullständig och sopskåpen fick målas om.  

Dumpning av sopor: 
Dumpning av sopor har även i år förekommit på vår parkering. Förutom dumpning vid våra 
sopskåp, har även dumpning av sopsäckar, lådor och gamla hjul förekommit (typ 
förrådsstädning) i större mängd vid några tillfällen, vilket vi tvingats åtgärda. I ett avancerat fall 
spårades de skyldiga som då tog bort alltihop. 

Hantering av överklagande gällande EU-bad och provtagningar: 
Mycket tid har gått åt att hantera och överklaga att kommunen åter förutsatt att våra stränder 
utgör ett EU-bad med åtföljande krav på provtagning av vattenkvalitet och kvalitetsskyltning 
3ggr per säsong. Överklagan gick igenom i första instans (länsrätten), varvid provtagningen 
endast gjordes 1½ gång. Kommunen överklagade dock till Miljödomstolen, som i december 
fastställde länsrättens dom, nämligen att kommunen ej har genomfört en rättsenlig analys av 
situationen, ej har fattat ett formellt beslut om vilka stränder och varför MSVs stränder skall 
klassificeras som EU-bad, samt ej informerat MSV om beslut och analys med möjlighet till 
överklagande. 
Kommunen har inte överklagat denna dom, men efter en diskussion men handläggaren på miljö-
domstolen är det vår bedömning att kommunen sannolikt kommer att starta om processen till 
våren. De externa kostnaderna den här gången (förutom själva hanteringen), har uppgått till ca 
8000kr som MSV nu ej behöver betala. 

Skogsfrågor: 
Under framförallt hösten har styrelsen tillsammans med skogsgruppen planerat för åtgärder i 
områden som ännu inte åtgärdats enligt skogsplanen. Styrelsen har också behandlat ett antal 
ansökningar från medlemmar som önskat fälla enstaka träd runt egna tomter. 
”Ansökansblankett om trädfällning” finns på MSV´s hemsida (www.bjornomsv.se). En godkänd 
ansökan fungerar som ett avtal mellan MSV och fastighetsägaren. 

 

Gruppernas arbete 

Skogsgruppen 
Medlemmar: Lars Persson (sammankallande), Lars Claesson, Stig Lundahl, Steinar Thon och 
Palle Wiberg och Johan Brauner. Styrelsens kontaktperson är Ylva Rosén.  

Skogsgruppen har röjt längs stigar och vägar främst från Idalen till Stora Sand. Vidare har ett 
antal träd som fallit över stigar tagits omhand så att de inte hindrar framkomligheten. 

  

http://www.bjornomsv.se/
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Viltvårdsgruppen 
Medlemmar: Johan Brauner (sammankallande), Kaj Winther och Maria Nielsen Winther 

Viltläge: (Utförligare beskrivning på hemsidan) 
Året har fortgått utan större avvikelser från föregående år. Klöv-viltstammen (älg och rådjur) 
fortsätter att öka på hela Ingarö. 
En grupp vildsvin har varit bofasta på ön det senaste 1½ året. 
Rovdjuren har samma trend med en stadig ökning (räv, grävling, rovfåglar). 
Lodjur tycks passera marken med jämna mellanrum. 
12 viltolyckor inträffade under året i direkt anslutning till vår mark (10st rådjur och 2st älg) 

Aktiviteter: 
Då det varit milda vintrar har stödfodringen av rådjuren hållits till ett minimum.  
Under året har två grävlingar fångats och avlivats, då de ställt till förtret för tomtägare i Idalen.  
Ett flertal kontakter har tagits med Länsstyrelsen och andra markägare på ön i syfte att utreda 
möjligheterna att registrera vår mark i Älgförvaltningsområdet. Syftet har som tidigare nämnts 
inte varit att möjliggöra älgjakt på vår mark utan att på ett mer korrekt sätt redovisa 
älgstammens verkliga nyttjande av areal och därmed även justera förvaltningen av älgstammen 
till de verkliga förhållandena. Vi har kommit en bra bit i detta arbete och kan nu själva välja att 
ingå i ett samarbetsavtal med annan markägare efter stämmobeslut. En motion i detta ärende 
har lagts fram till stämman. 

Fiskegruppen 
Medlemmar: Martin Catlos (sammankallande), Bert-Ola Nordlander och Thomas Westerlund.  

Inga större händelser kan noteras kring vårt fiskevatten. Fiske med nät förekommer inte i någon 
större omfattning. Ingen i gruppen har fiskat regelbundet men vi kan notera en viss ökning av 
abborre och minskning av hornsimpa. Förekomsten av havsöring har fortsatt minska, vilket kan 
förklaras med att det sedan några år tillbaka inte gjorts någon utsättning av yngel samt 
möjlighet till lek i Vishamnsbäcken försvunnit på grund av den fortsatt låga vattennivån. 

Medlems- och Informationsgruppen 
Medlemmar: Lena Söderholm Ström (sammankallande), Birgitta Danielsson, Birgitta Zäll 
Brauner och Martin Catlos som webbansvarig. Styrelsens kontaktperson är Helena Claesson. 

Medlemsgruppen har till uppgift att verkar för att fler fastigheter ska bli medlemmar i MSV. 
Gruppen har haft ett antal planeringsmöten samt besökt alla fastigheter som ej är medlemmar 
för att presenterar MSV. Broschyren inkl. medlemsansökan har lämnats över och de personliga 
besöken har varit mycket uppskattade. Resultat: 5 nya medlemmar samt ett flertal som sagt sig 
vilja gå med.  

Stiggruppen 
Medlemmar: Göran Danielsson (sammankallande), Bodil Eriksson och Bertil Krakenberger.  
Gruppen har haft 3 möten.   

Verksamheten har främst bestått i att underhålla stigarna för att se till att de är väl framkomliga, 
vilket inneburit att nedfallna träd och sly har tagits bort. Vissa stigar har förbättrats.  
I det följande hänvisas till namn på stigarna i enlighet med MSVs stigkarta, ett kartblad av 
orienteringskvalitet som finns på MSVs hemsida och hos stiggruppens medlemmar (i tryck). 

• Ytterligare ett antal stigar har nu markerats med skyltar för att göra det lättare att se 
hur stigarna går. Tyvärr finns det personer som inte tycks uppskatta skyltarna utan flera 
av dem har redan rivits ner (Klacknäsuddstigen och Lotsuddsstigen) tidigare har skyltar 
vid Björnö Gårdsstig och Älgstigen/Naturstigen rönt samma öde. Den som känner till hur 
detta gått till vill vi gärna få kontakt med. Håll gärna ögon och öron öppna. 

• Klacknässtigen har förbättrats ytterligare och speciellt på den södra sidan om 
Klacknäsvägen där ny spång har lagts, samt rötterna täckts med markduk och grus för 
bra framkomlighet med cykel och barnvagn. 

• Malmstigen har försetts med en trappa över en lite bergsknalle strax väster om 
Rönnskärsvägen, för att undvika att stigen går in på privat tomtmark. 
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• Per Albin stigen har försetts med en trappa ner mot Idalsstranden, då stigen där var 
brant och stenig med risk för att halka på stenarna. 

• Stocksofforna har varit uppskattade men också flyttats runt och ofta samlats ihop på 
stränderna runt ”lägereldar” vilket idag är ett problem. För att minsta risken för att de 
bärs iväg har ihop-sättning av ”fötter” och ”sittlock” med armeringsjärn påbörjats. 

• Den planerade ”stigarnas dag” ställdes in då utmärkningen av stigarna och en del 
trappor inte var helt klara.   

Strandgruppen 
Medlemmar: Anna Persson (sammankallande) Birgitta Boldt, Gisela Schillén, Martin Kalén, 
Mari Jutestig, Lena Strömdahl, Göran Lindström, Olle Holm, Inger Holm, Håkan Holm, 
Christer Riborg, Rune Bengs, Monica Jonsson. Styrelsens kontaktperson är Bodil Eriksson 

Vi välkomna nytillkomna i gruppen och vi tackar medlemmar som lämnat gruppen för deras 
engagemang. 

• Gruppen har haft två protokollförda möten för att planera aktiviteter. Protokollen har 
lagt ut på hemsidan.  

• Två välbesökta städdagar har organiserats. Städdagen på våren var tillsammans med 
Granens samfällighet och den avslutades med grillning och kaffe i Käringviken. Efter 
höstens städdag var det fint på stränder, klippor och skogs- och stigområden. Det 
märktes att feriearbetarna gjorde ett bra jobb under sommaren, för det var inte mycket 
skräp denna dag. 

• Gruppen har satt upp och tagit ner skyltar om eldningsförbud då brandmyndigheterna 
informerat. 

• Gruppen beställde informationsmaterial om Allemansrätten på lättläst svenska och 
engelska och delade ut till besökarna på stränderna. 

• Redskapsboden har lagats och förbättrats. 
• Vassruggen vid Lilla Sand har ansats. Vassruggen och dagvattenledningen vid 

Käringviken är oförändrad. Vattenprov tillsammans med BLAAB kunde inte göras då det 
inte regnat tillräckligt för att ge ordentliga flöden. 

• För tillfället ligger 17 båtar och kanoter vid reningsverket, alla tros vara 4-6m. För att se 
hur vraket vid Käringviken kan bärgas har strandgruppen kontakt en dykklubb. 

Vånöbryggan 
Bryggan har som tidigare arrenderats av Vånö skärgårdsliv AB och även i år har medlemmarna 
tagit vara på möjligheten att låta tillfälliga gäster lägga till vid bryggan, vilket har varit 
uppskattat. Bistro Björkvik har som tidigare lagt ut sin ponton utanför bryggan vilket har 
fungerat bra. 

Utarrendering av mark – Parkeringen 
Marken invid Stora Sand har även denna säsong arrenderats och skötts av Q-Park AB. Mellan 
perioden maj-sept. har 6135 betalande bilar registrerats. Sommaren har inte varit den bästa 
med tanke på bad vilket visar sig i statistiken. 
Maj och juni samlade omkring 1000 betalande fordon. Under juli registrerades 4150 bilar. I 
augusti var det omkring 1000 fordon- Då föreningen har ett avtal med Q-park som innebär ett 
fast arrende, så påverkas inte föreningens inkomster av antalet parkerade fordon. 

Medlemmar i MSV har som vanligt kunnat söka fri parkering under säsongen. Kortet beställs 
från styrelsen. 

Städning av parkeringsytorna har skötts av Q-park 

Filminspelning och fotografering 
Ständerna har även i år utnyttjats för reklamfilminspelningar, även om det varit mindre än 
vanligt, vilket har gett ett litet tillskott i kassan.  

Valborg och midsommar 
I enlighet med beslut vid årsmötet 2016 så har ingen valborgsmässoeld anordnats.  
Midsommarfirandet blev även i år inställt på grund av bristande intresse från medlemmar att 
hjälpa till med förberedelserna.  
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EKONOMI 
Föreningens ekonomi är god. Intäkterna överskred budget, vilket kan hänvisas till 
filminspelningarna, samt att vissa planerade aktiviteter inte har kunnat genomföras. 

Förslag till disposition av föreningens vinst eller förlust 

Till föreningsstämmans förfogande står följande vinstmedel i föreningen 

Balanserade vinstmedel enligt stämmobeslut 2016 281 416,47 
Årets resultat 16 463,90 
Summa 297 880,37 

Styrelsen föreslår att föreningens vinstmedel disponeras på följande sätt 

Balanseras i ny räkning 297 880,37 
Summa  297 880,37 

 
För den ekonomiska redovisningen hänvisas till efterföljande resultat- och balansräkningar med 
tillhörande redovisningsprinciper och noter. 
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Björnö MSV ek för – Redovisningsprinciper och noter m.m.  

(orgnr 769603–6073)  

Belopp anges i kr om inget annat anges. 

Föreningen tillämpar årsredovisningslagen och bokföringsnämndens BFNAR 2009:1-K2. 

Tillgångar och skulder har värderats till anskaffningsvärden om inte annat anges. 
 

Avskrivningar  
Avskrivningar sker planenligt med en beräknad avskrivningstid (livslängd) av föreningens 
miljöskåp på 5 år (inventarier) och på föreningens brygga på 15 år. 

Värdering av mark 
Föreningens marktillgångar har värderats till dess anskaffningsvärden och är ej föremål för 
avskrivning. Marktillgångarna har ej åsatts något taxeringsvärde. 

Fordringar  
Fordringarna har efter individuell värdering upptagits till de belopp, med vilka de beräknas 
inflyta. 

Avsättningar  
Upplösning av avsättning för naturvårdsavtal sker planenligt på 50 år med 3 300 kr per år. Den 
ursprungliga avsättningen uppgick till 165 000 kr. 

Omsättningstillgångar och kortfristiga skulder  
Omsättningstillgångar och kortfristiga skulder består i allt väsentligt enbart av belopp, som 
förväntas återvinnas eller betalas inom tolv månader räknat från balansdagen. 

Skatter 
Årets skattekostnad redovisas i resultaträkningen. 

 

Noter 

Not 1 Avskrivningar     2016-12-31  2015-12-31 

Ackumulerade avskrivningar     -55 252  -40 249 

Årets avskrivning     -15 003  -15 003 

     -70 255  -55 252 

        

Not 2 Förutbetalda kostnader o 
upplupna intäkter        

Förutbetald försäkringspremie     1 312  1 567 

     1 312  1 567 
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8) Revisionsberättelse: 
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9) Beslut angående: 

I. Fastställande av resultat och balansräkning 
II. Dispositioner beträffande föreningens resultat enligt fastställd 

balansräkning 
 

10) Fråga om styrelsens ansvarsfrihet för den tid revisionen 
omfattar 
 

11) Behandla inkomna motioner 
I. Motion angående uppläggande av båtar 

II. Motion angående utsättning av yngel vid Björkvik 
III. Motion angående registrering av MSVS mark i 

älgförvaltningsområdet  
 

12)   Strategiskt beslut angående hanteringen av Parkeringen och  
Q-park 
 
MSV lägger varje år ned en hel del tid och pengar i form av sophantering, städning och 
inhyrning av bajamajor som nödvändig service åt besökare till våra stränder sommartid.  
Genom avtalet med Q-park och kommunens ungdomslönestöttning, får vi idag ett 
överskott på ca 265–100=165,000 år (vilket motsvarar ca 400 kr/medlem). 
Samtidigt försöker kommunen klassa våra stränder som EU-bad, med krav på 
vattenprovtagning och skyltning av vattenstatus på nätet och vid våra stränder, vilket om 
man lyckas, kommer att kosta ytterligare ca 10,000 per år, samt hantering av 
vattenprover o skyltning 3 ggr per säsong.  
Info på nätet (EU-bad) och marknadsföring av kommunen kommer också troligen att öka 
besöksantalet rejält. 
 
Styrelsen ställer sig tveksam till om detta är en önskvärd utveckling för våra 
medlemmar. 
När det gäller EU-bad har vi hitintills lyckats stoppa detta, men kommunen kommer 
troligtvis inte att ge upp (vad vi vet i skrivande stund) och vi kan inte garantera avslag 
om vi behåller parkeringen kommersiellt och med många badande, vilket är kriteriet för 
EU bad. (även klassning som viktigt strandbad kan ge problem) 
 
Avtalet med Q-park går ut i september 2018 och förlängs automatiskt i tre år om det inte 
sägs upp 9 mån innan, alltså under kommande verksamhetsår.  
Ett troligt scenario är att Q-park vill omförhandla och sänka avgiften till oss, då antalet 
bilar inte nått upp till förväntat antal, och därmed säga upp avtalet - men detta är inte 
huggit i sten. 
 
Om vi vill ha förhandlingsutrymme att ev. avstå från parkeringen, måste vi själva vara 
beredda att säga upp avtalet redan i år, för att sedan kunna fatta formellt beslut/alt 
inriktning på förhandlingarna, på nästa årsmöte. 
 
Styrelsen yrkar därför att stämman beslutar att ge styrelsen mandat att 
säga upp avtalet på formella grunder, så att nästa årsmöte kan fatta beslut utifrån då 
framförhandlade tydliga parkeringsalternativ, alternativt att säga upp avtalet helt. 
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13) Styrelsens förslag till verksamhetsplan för 2017: 
 

STYRELSEN: 
Skogen 
Styrelsen avser att fullfölja skogsvårdsplanen som beslutats av tidigare årsstämmor. De 
områden som återstår enligt Skogsvårdsplanen är angivna nedan: 

Avdelning 4:  
Plan: Norr om Älgstigen och invid Ledningsgatan.  
Åtgärdsbeskrivning: Gallra gran, gynna tall och löv. Uttag 140 m3. PF 
Förslag: Glesa ut genom att avverka främst gran. Gynna tall och lövträd.  Lämna branterna för fri 
utveckling. 

Avdelning 7 & 8: 
Plan: Mellan Krokholmsvägen och Björkviksvägen samt mot avd. 9  
Åtgärdsbeskrivning- Tall och löv gynnas. Uttag 60 m3./ NS  
Förslag: Glesa ut i stamrika partier med yngre tall. Frihuggning av grova tallar från skuggande 
träd, främst gran.  

Avdelning 12: 
Plan: Mellan Krokholmsvägen och Björkviksvägen i anslutning till Malmstigen.  
Åtgärdsbeskrivning- rekreationsområde. NS 
Förslag: Glesa ut i täta grupper med unga tallar. 

Avdelning 13: 
Plan: Invid Lostigen.  Rekreationsområde.  
Uttag 300 m3. NS 
Förslag: - Gynna främst de gamla grova tallarna genom att hugga bort gran.  Spara även lövträd.  
Enstaka ek frihuggs från skuggande träd.  

Avdelning: 21 &22:  
Plan - Högholmsvägen.  Område 21: Skötsel 30% naturvård och 70% produktion. Uttag: 40 m3. 
Område 22 Rekreation.  Blandad skog. NS 
Förslag: Gallra gran spara grova tallar och löv.   

Avdelning 24: 
Plan – Idalen 50% naturvård 50% produktion.  Spara kant zon mot vatten. NS 
Förslag: Glesa ut täta grupper av tallar. Gynna stora tallar.  

Avdelning 25: 
Norr om Klacknäsvägen mellan Klacknässtigen och Per Albin stigen. 50% miljövård och 50% 
produktion.  

Uttag: 80 m3. PF.  
Plan: försiktig utglesning av främst gran på tjälad mark. Spara grova tallar och lövträd. 

Avdelning 26 & 27: 
Vid Klacknäsvägen. Rekreation. Bevara naturlig miljö.  Uttag 45m3. NS 
Förslag: - Utglesning i stamrika partier av gran och lövträd. 

Styrelsens förslag:  
Styrelsen avser att fullfölja Skogsplanen enligt tidigare stämmobeslut. Styrelsen avser att teckna 
avtal med Mellanskog för att genomföra detta.  
Innan avtal tecknas skall en detaljerad plan finnas för utförande av åtgärder enligt Skogsplanen. 
Avtalet skall bl.a. ange typ av maskiner som skall användas, avhämtningsplatser för virke och ris, 
utmärkning av område som skall åtgärdas. Åtgärder skall utföras med största miljöhänsyn och 
tillvägagångssättet skall vara anpassat till känslig natur och de maskiner som används skall vara 
anpassade för detta ändamål.  
För att undvika körspår ska avverkningen ske under tjälad mark eller torrperiod. Främst 
avdelning 25. Dialog förs med Mellanskog innan planerade åtgärder kan ske. 
Vidare måste kostnader och intäkter för respektive avdelning uppskattas och anges i avtalet. 
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Åtgärderna kommat att utföras så snart markförhållandena är tjänliga. (Se vidare kartbilaga och 
vår skogsplan på hemsidan)  

 

Skötsel & Städning 

Även kommande sommarsäsong planerar styrelsen att utnyttja våra sophus för sophantering, 
hyra in bajamajor, samt rekrytera ungdomar (prioritet MSV medlemmar) till att sköta städning 
av stränder och närliggande områden, under ledning av arbetsledare i form av inhyrda MSV 
medlemmar. 
Kommunen står även i år för halva lönekostnaden för ungdomarna. 

Vånöbryggan 

Styrelsen kommer även i år att erbjuda Vånö Skärgårdsliv AB och Björkviks Havsbad att hyra 
och utnyttja Vånöbryggan på samma villkor som tidigare.  

Organisation & Styrning 

Arbetet inom MSV utförs sedan några år tillbaka av styrelsen tillsammans med arbetsgrupper, 
där styrelsen alltid finns representerad med en ansvarig styrelsemedlem, vilket gäller även i år. 
Arbetsgrupperna med sammankallande medverkar dessutom i framtagandet av 
verksamhetsberättelser och planer. Året kommer som tidigare att avslutas med att styrelsen 
samlar aktiva medlemmar i arbetsgrupper för diskussion om årets arbete och kommande behov 
på Bistro Björkvik, vilket kommer att avslutas med middag. 

 

ARBETSGRUPPERNA 
Skogsgruppen: 
Förslag på plan till skogsgruppens arbete år 2016 och 2017 
Eftersom skogsgruppens arbete bygger på frivilliga insatser och arbetet är väderberoden är det 
svårt att exakt ange vad som kan utföras under ett visst år. Skogsgruppen har därför valt att i 
planen ta med åtgärder som väntas bli genomförda år 2016 eller 2017. Åtgärderna upptas nedan 
i avdelningsordning, som inte är detsamma som planerad genomförandeordning. 
I vilken tidsordning skogsgruppen tar sig an planerade åtgärder bestäms av väder och vilka som 
kan arbeta en viss dag. 

Avdelning 29 – Söder om Klacknäsvägen 
Åtgärdsförslag: Röjning där det är för stamrikt. På en del ställen är det bara någon decimeter 
mellan tallar med diametern 2-5cm. Viss röjning av sly i delar av avdelningen som gallrats för 
flera år sen. 

Avdelning 32 – Söder om Klacknäsvägen 
Åtgärdsförslag: Röjning av sly 

Avdelning 33 – Söder om vägen mellan reningsverket och lekplatsen och mellan reningsverket 
och Lotsudden. Åtgärdsförslag: Vid behov röjning av sly. 

Alla stigar: Vid behov röjning av sly  

Stiggruppen 

Tanken bakom utvecklingen av stigarna är att de skall knytas samman, så att de utgör olika 
rundor och som gör det möjligt att ta promenader utan att gå samma väg fram och åter. Det skall 
dessutom vara tillräckligt lätt att se hur stigarna går. Vid svårigheter kommer därför stigarna att 
med varsamhet markeras med färgprickar eller skyltar. Vid behov görs även små broar, spänger 
eller trappor/trappsteg för att förenkla framkomligheten.  

Stiggruppen kommer under 2017 att fortsätta underhålla stigarna för att de skall vara väl 
framkomliga. Dessutom skall sedan tidigare planerade och påbörjade arbeten fullföljas. I det 
följande hänvisas till namn på stigarna enligt MSVs stigkarta - som finns på MSVs hemsida och 
hos stiggruppens medlemmar (i tryck). 
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• Fjällstigen mellan Drakövägen och Grönövägen skall markeras. Något avsnitt kan möjligen 
förbättras med trappsteg och/eller rep på bergsdelen. 

• Klacknässtigen som förbättrats under 2016, skall nu förses med (ytterligare) flis.  
• Ledningsgatan kommer att inspekteras under våren. Stigen kommer sedan att markeras 

och rensas från sly och högt gräs. Markering av stigen skall förbättras, samt en bro 
iordningsställas för access till Älgstigen.  

• Älgstigen kommer att markeras bättre på utsatta ställen, samt iordningsställas i de sanka 
partierna vid område 5 (avverkningsområdet). Detta hann vi tyvärr inte genomföra under 
2016.  

• Skyltar/vägvisare skall sättas upp på de stigar, där det saknas. De skyltar och stolpar som 
har försvunnit under året skall om möjligt återställas. Vid trappor skall skyltar med ”inget 
vinterunderhåll” sättas upp. 

• Stigarnas dag: Vi tar nya tag - Stiggruppen föreslår att ordna "Stigarnas dag" under våren, 
samtidigt med städdagen den 22 april, då tipspromenad och samkväm vid bistron planeras.   

• Nya medlemmar i stiggruppen: Stiggruppen behöver fler medlemmar - Intresserade får 
gärna höra av sig.   

Viltvårdsgruppen 

Nästkommande år avser vi att fortsätta arbetet i samma anda som tidigare. D.v.s. att i första 
hand reagera på uppkomna problem mer än att driva någon egentlig agenda rörande viltets 
ökning eller minskning. Självklart står vi beredda att agera om det skulle bli hård vinter eller 
andra akuta problem uppstår, rörande sjukdomsspridning bland viltet eller dyl.  
Däremot kommer vi att fortsätta arbeta med att göra vår del för att åstadkomma en korrekt 
älgförvaltning. Med andra ord kommer vi att verkställa det beslut stämman tar i frågan om 
samarbeten med andra markägare i Älgförvaltningsfrågan (se motion).  

Fiskegruppen 

För att öka tillgången på havsöring och gös i våra vatten tänker gruppen undersöka möjligheten 
att få Fiskefrämjandet i Stockholms län att sätta ut fiskyngel vid Björkviks brygga. Utsättning 
har de senaste åren skett vid Mörtvikens och Eknäs bryggor. Gruppen tänker redovisa ett 
förslag till stämman 2017 (se motion). I övrigt tänker gruppen även fortsätta att följa 
utvecklingen av fiskbeståndet.  

Strandgruppen 

Under året planerar strandgruppen fortsätta se till att stränderna är välskötta.   

• Städdagar ska anordnas.  
• Vassruggen vid Lilla Sand ska hållas efter.  
• Vid eldningsförbud ska gruppen hjälpa till att sätta upp skyltar.   
• Vattenprov ska tas vid dagvattenledning och vassrugge vid Käringviken i samarbete med 

BLAAB.   
• Fortsatt arbete med bärgning av båtvraket i Käringviken.   
• Vid Klacknäsudd ska gruppen se till så det finns en märkt boj för fiskegruppens båt.   

 

Medlemsgruppen 

Gruppen kommer under 2017 att utöver ordinarie arbete med att löpande uppdatera 
medlemslistor och informera medlemmar via hemsidan, fortsätta arbetet med att besöka de 
fastigheter som ännu ej är medlemmar för att om möjligt utöka vårt medlemsregister.  

 

 

14) Antagande av styrelsens förslag till Verksamhetsplan 2017 
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15) Styrelsens förslag till Budget 2017  

Förslag till BUDGET för år 2017 BUDGET 
FÖRSLAG  UTFALL  BUDGET  

FG ÅRS 
BOKSLUT 

    2017 2016 2016 2015 

 
RÖRELSEINTÄKTER 

    3150 Arrende intäkter 275 000 265 000 270 000 271 000 
3690 Övriga sidointäkter 8 000 13 000 0 26 000 
3695 Skogsintäkter                     0 0 0 2 092 
3696 Erhållna bidrag/ moms fritt 32 000 31 558 30 362 24 932 
3990 Övriga ers och intäkter (lednings cervitut) 6 000 1 328                     0                     0 

 
Summa intäkter 321 000 310 886 300 362 324 023 

      
 

SUMMA RÖRELSEINTÄKTER 321 000 310 886 300 362 324 023 

      
 

RÖRELSEKOSTNADER 
    

 
Kostnader verksamheten 

    4130 Skog -15 000 -1 008 -15 000 -14 247 
4140 Strand -18 000 -17 929 -12 000 -18 663 
4141 Fiske -1 000 

   4151 Sophämtning -10 000 -8 826 -6 000 -18 695 
4152 Bajamajor -35 000 -24 600 -35 000 -32 951 
4160 Stigar -15 000 -14 719 -30 000 -10 613 
4170 Viltvård 0 0 -500 -369 
4180 Informations- & Medlemsgrupp 0 0 0 0 
4190 Löner för städning stränder -72 000 -62 964 -62 900 -61 884 

 
Summa verksamhetskostnader -166 000 -130 046 -161 400 -157 422 

      
 

Föreningens kostnader 
    5090 Möteskostnader -2 600 -2 463 -2 650 -1 719 

5192 Försäkringar -5 150 -5 045 -4 700 -4 630 
5991 Evenemang 0 0 0 -6 638 
6110 Kontorsmaterial -1 500 -4 615 -3 000 0 
6150 Tryck/utskrift + distribution -13 000 -6 349 0 -10 164 
6230 Datakommunikation -500 -328 -500 -328 
6250 Porto -7 000 -1 320 -3 000 -3 405 
6410 Ekonomisk förvaltning -22 000 -22 241 -22 000 -21 805 
6411 Administration, styrelseomkostnader -1 500 -1 054 0 -1 824 
6430 Medlemsregister underhåll -5 000 -2 200 -5 000 -4 620 
6440 Bolagsverket - uppdateringar -900 -900 -900 -900 
6570 Bankkostnader -2 000 -1 768 0 -3 713 
              Summa Föreningskostnader -61 150 -48 283 -41 750 -59 746 

 

 
Förvaltningskostnader 

    7221 Styrelsearvode -45 800 -45 300 -44 300 -35 000 
7223 Revisionsavgifter -4 480 -3 430 -4 000 -4 000 
7510 Sociala avgifter -42 000 -37 706 -29 133 -21 880 
7631 Personalrepresentation -14 000 -13 615 -13 000 -12 206 
7820 Avskrivningar på byggnader och markanl. -4 267 -4 267 -4 267 -4 267 
7830 Avskrivningar på maskiner och invent. -10 736 -10 736 -10 736 -10 736 
8423 Räntekostnader (finansiella poster) 300 368 0 343 
8886 Återföring från naturvårdsavtal 3 300 3 300 3 300 3 300 

 
Summa Förvaltningskostnader -117 683 -111 386 -102 136 -84 446 

 
SUMMA KOSTNADER     -344 833     -289 715     -305 286     -301 615 

 
ÅRETS RESULTAT FÖRE SKATT -23 833 21 172 -4 924 22 409 

          
16) Beslut om Budget 2017               
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17) Beslut om Driftsavgift för 2017 
Den fasta inkomst föreningen har från parkeringsarrendet (ytterligare 2 år), ligger i 
paritet med budgeterade kostnader och pekar bara på ett litet underskott. 
För närvarande finns därför inget behov att ta ut någon driftsavgift, då vi har pengar i 
kassan och ev.  förlust dessutom kommer att minska skatt på ev. framtida överskott i 
motsvarande grad. 
Styrelsens förslag till beslut: 
Att årsmötet beslutar att ingen driftsavgift tas ut för år 2017. 
 

18) Ersättning till styrelse, revisorer och valberedning 
 

19) Val av ordförande för nästkommande mandatperiod 
 

20) Val av övriga styrelseledamöter för nästkommande 
mandatperiod 
 

21) Val av revisorer och revisorssuppleant 
 

22) Tillsättande av valberedning och sammankallande 
 

23) Anmälda ärenden 
 

24) Övriga frågor 
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BILAGA 1 

Motion till Björnö MSV ekonomisk förening inför 
årsmöte 2016 

Motion angående regler för uppläggning av båtar 

Bakgrund 
Föreningens regler för uppläggning av båtar är onödigt restriktiva vad gäller båtars 
längd. Vissa i övrigt korrekt upplagda båtar bryter idag mot reglerna. Syftet med 
reglerna är att ha en ordnad uppläggning på anvisad plats, utan att blockeras av allt för 
stora båtar.  För att tillåta uppläggning av normal småbåt föreslår strandgruppen att 
årsmötet beslutar att utöka definitionen av småbåt till att följa försäkringsbranschens 
definition.  

 
Gällande regler 
Som information är de av tidigare årsmöten beslutade reglerna:  

"Generellt förbud mot båtuppläggning gäller vid samtliga stränder, förutom tidigare beslutade 
undantag enligt nedan: 

1. Medlem i MSV får lägga upp småbåt vid IIdalsstranden under icke badsäsong 1/9 till 31/5 
2. Medlem i MSV får under hela året lägga upp småbåt vid reningsverksstranden 

 
För all uppläggning av båtar gäller: 

• Maximal båtlängd 4m 
• Endast en båt per fastighet 
• Upplagd båt skall vara märkt med ägarens fastighetsbeteckning 
• Märkningen skall vara väderbeständig, tydlig och synlig" 

 
Motionens yrkande 
Jag yrkar därför på:  

• Att reglerna för uppläggning av båtar ändras från "Maximal 
båtlängd 4m" till: "Högst sex meter lång och två meter bred"  

 
 

Anna Persson, sammankallande för Strandgruppen  

 

 

 

 
Styrelsens svar: 
Styrelsen yrkar avslag på motionen med följande motivering och tillägg: 
Måtten maximalt 6 meter lång och 2 meter bred riskerar att leda till att större båtar läggs upp på 
stranden. 
Styrelsen föreslår därför att vi bibehåller rådande regler (maxlängd på 4 m) men med tillägget:  

• Kanoter längre än 4 meter får läggas upp på stranden 
• För småbåtar längre än 4 meter krävs dispens från styrelsen. 
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BILAGA 2. 
Motion till MSV´s årsmöte 2017 angående utsättning av yngel vid 
Björkvik 
 
Bakgrund 
Vattnet utanför Björkvik och Klacknäset har länge ansetts som ett av 
Stockholms bästa fiskevatten vad gäller havsöring. 
Förekomsten av havsöring har dock minskat under de senaste åren. En av 
orsakerna är troligen att fisken möjlighet till lek har försvunnit i och med 
det låga vattenståndet i Vishamnsbäcken. 
 
Yrkande 
Vi anser att det är viktigt att i möjligaste mån bevara både den biologiska 
mångfalden i vårt vatten och områdets goda rykte.  
Vi yrkar därför 
att årsmötet beviljar ett anslag på 10,000 kronor för utsättning av 3,000 
yngel vid Björkvik. 
 
Ingarö den 10 februari 2017 
Martin Catlos, Bert-Ola Nordlander och Thomas Westerlund som utgör 
föreningens Fiskegrupp  
 
Styrelsens svar: 
Bakgrund: 
Ett motsvarande yrkande har varit uppe till behandling på ett årsmöte för 
några år sedan, där kostnaden för utsättningen av yngel då skulle betalas 
genom att upplåta vårt fiskevatten som allmänt fiskevatten, där bland 
annat trollning skulle tillåtas mot fiskekort, vilket avslogs.  
 
Ett argument som då framfördes för att avslå motionen var  
- att de yngel som skulle utsättas då som nu, inte är ”stann-fiskar”, 
- att vi inte har lekområden på eller i direkt närhet av våra vatten, 
- att utsättning av yngel i ljuset av detta måste ses som ett mer allmänt 
intresse för Stockholms län och inte som ett intresse för MSV. 
 
Yrkande: 
Styrelsen yrkar med samma motivering avslag på motionen. 
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Bilaga 3.  
Registrering av MSV´s mark i älgförvaltningsområdet. 

 

Bakgrund: 
Sedan några år tillbaka gäller en ny älgförvaltningsplan i Sverige. Den bygger i stora drag på 
att länen delats upp "lagom" stora arealer som förväntas bära en egen älgstam. Detta är av 
förklarliga skäl inte riktigt relevant i vår del av landet. Vårt älgförvaltningsområde är 
Skärgården och kan naturligtvis inte jämföras med en homogen areal i inlandet. 

 

Eftersom alla förvaltningsområden skall förvaltas enligt samma modell, blir det svårt att få 
till en förvaltningsplan som passar hela skärgården. Ingarö har historiskt alltid haft en god 
älgstam och en mycket högre älgtäthet än övriga Värmdö. Detta har endast förstärkts de 
senaste åren, då älgstammen kraftigt minskat på norra Värmdö medans den är fortsatt stark 
på Ingarö. 

 

Förvaltningen bygger på tilldelning efter storlek på mark. Eftersom markägarna på Ingarö är 
många och areal per ägare låg, blir tilldelningen till ön som helhet alldeles för låg.  Av de 
totalt 14 vuxna älgarna som tilldelades Skärgården fick endast 2 nedläggas på Ingarö. På 
Värmdös "fastland" var tilldelningen 9 av dessa l4. Övriga 3 skulle skjutas på Möja 
och Runmarö.  Det ska också ses i ljuset av att Ingarö har den starkaste stammen och 
ytmässigt är större än halva "fastland Värmdös" areal. 

 

Eftersom det är svårt att ändra på regelverket, är en lösning att mindre marker ingår tekniska 
samarbetsavtal med varandra och på så sätt får en större mark och därmed en vuxen älg på 
tilldelningen. För vår del skulle det inte behöva innebära någon förändring till vår syn på jakt 
på vår mark, då sådana avtal endast syftar till att ta hänsyn till hela den areal som hyser älg 

 

Varför ska vi då göra detta?  
Vårt huvudsyfte skulle vara att ge älgförvaltningen en mer rättvis beräkningsgrund för att 
hålla stammen på en rimlig nivå. Olycksstatistiken är väldigt talande när vi har tre gånger så 
hög olycksfrekvens som tilldelning. (avseende älg). Vi blir direkt påverkade eftersom vi alla 
använder vägarna och vill undvika älgkollision. 
 

Går det att genomföra och hur: 
Vid 2016 års stämma uppmanades styrelsen att undersöka möjligheten att registrera marken 
enligt ovan, och om intresse fanns bland övriga markägare på Ingarö. 

Viltvårdsgruppen har undersökt frågan och har nu ett urval intressenter som är villiga att 
ingå avtal med oss i utbyte mot att de hjälper oss med exempelvis hantering av skadat vilt. 

Vi poängterar att INGEN jakt kommer att bedrivas på vår mark till följd av en sådan 
överenskommelse. 

Yrkande:  

Viltvårdsgruppen uppmanar i enlighet med ovan därför stämman att ge styrelsen och 
viltvårdsgruppen mandat att registrera marken i älgförvaltningsområdet. 

Ingarö 2017-02-27 / Viltvårdsgruppen 

 
Styrelsen svar: 
Styrelsen har inga invändningar till resonemanget utan yrkar bifall till motionen. 
Dock vill styrelsen poängtera att vårt utbyte tydliggörs och dokumenteras väl.   
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Bilaga 4: 
Valberedningens förslag till årsstämman i 
Björnö MSV 2017-04-19 
 
Personer Tidigare val Förslag till 

stämman 
 

Till ordförande, mandattid 1 år 
Göran Danielsson Vald till 2017 Omval till 2018 
 

Till ordinarie ledamöter, mandattid 2år 
Ylva Rosén Vald till 2018 Kvarstår till 2018 
Helena Claesson Vald till 2018 Kvarstår till 2018 
Bodil Eriksson Vald till 2017 Fyllnadsval till 

2018 
Hans Östman Vakant Nyval till 2019 
Elisabeth Norbäck Vakant Nyval till 2019 
Mats Malmgren Vakant Nyval till 2019 
 

Till suppleanter, mandattid 2 år 
Staffan Lindblad Vald till 2018 Kvarstår till 2018 
Ronnie Tallqvist Vakant Nyval till 2019 
 

Till revisorer, mandattid, 1 år 
Henrik Atmer Vald till 2017 Omval till 2018 
Linda Winberg 
Florén 

Vakant Nyval till 2018 

 

Till revisorssuppleant 
Bertil 
Krakenberger 

Vald till 2017 Omval till 2018 

 

För valberedningen, Ingarö 2019-03-06: 

Bo Johansson, sammankallande 
Göran Lindström 
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Bilagd karta över skogsåtgärder 
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Bilagt karta över skogs åtgärder 

 


