VÄLKOMMEN TILL ÅRSMÖTE 2019
Björnö MSV ekonomisk förening
Torsdagen den 11 april 2019 kl. 19.00 i Brunns skolas matsal.
Registrering från kl. 18.30
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Ingarö 2019-03-20
/Styrelsen

FULLMAKT
Rösträtt utövas personligen eller genom fullmakt. Fullmakt får företes av annan medlem i föreningen
eller av fullmaktsgivares make, maka, sambo, barn, förälder eller dödsbo. Ingen fullmaktsinnehavare
får förete mer än tre fullmakter. Medlem som ej erlagt beslutade avgifter, äger ej rösta, eller att
utöva sin egen eller fullmaktsgivarens rösträtt. Fullmakt för:

Namn:

Fastighet Björnö 1:

Adress:
Att föra min talan vid årsmötet i Björnö MSV ek. förening den

Namn

Underskrift

Vid delägarskap, skriv övriga namn och underskrifter:

Namn

Underskrift

Namn

Underskrift

Namn

Underskrift

DAGORDNING
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.

Mötet öppnas
Val av ordförande och sekreterare till mötet
Upprättande av och godkännande av röstlängd
Fråga om mötet utlysts på behörigt sätt
Godkännande av dagordning
Val av två justeringsmän som även ska fungera som rösträknare
Framläggande av Årsredovisning
Revisionsberättelse
Beslut angående
a. fastställande av resultaträkning och balansräkning
b. dispositioner beträffande föreningens resultat enligt fastställd balansräkning
Fråga om styrelsens ansvarsfrihet för den tid som revisionen omfattar
Behandling av inkomna motioner
Styrelsens förslag till verksamhetsplan 2019
Antagande av verksamhetsplan 2019
Styrelsens förslag till budget 2019
Beslut om budget för 2019
Beslut om driftsavgift för 2019
Beslut om arvoden för styrelse och revisorer samt valberedning
Val av ordförande för nästkommande mandatperiod
Val av övriga styrelseledamöter för nästkommande mandatperiod
Val av revisorer och revisorssuppleant
Tillsättande av valberedning och sammankallande
Anmälda ärenden
Övriga frågor
Mötet avslutas.

Bilagor:
Nr 1) Motion angående Badbastubrygga
Nr 2) Motion angående säkra eldplatser
Nr 3) Motion angående hundar på stränderna
Nr 4) Motion angående Valborgsfirande på Klacknäset
Nr 5) Motion angående stöd till fortsatt fågelhäckning i våra rekreationsskogar
Nr 6) Motion angående skogsvård och avverkning i område 13
Nr 7) Valberedningens förslag till styrelse och revisorer 2018

ÅRSREDOVISNING
Styrelsen för Björnö MSV Ek. för. org.nr. 769603-6073 får härmed avge årsredovisning för
verksamhetsåret 2018-01-01 - 2018-12-31

Förvaltningsberättelse
Föreningens ändamål och styrelsens sammansättning
Föreningens ändamål är att främja medlemmarnas intressen genom att förvalta och sköta de markstrand- och vattenområden som föreningen äger, i syfte att befrämja områdenas natur och
rekreationsvärden.
Föreningen har under året haft 424 medlemmar.
Styrelsen för Björnö MSV Ek. för. har under verksamhetsåret bestått av följande ledamöter.
2018-01-01 - 2018-04-11
Göran Danielsson, ordförande
Ylva Rosén, vice ordförande
Bodil Eriksson, sekreterare
Helena Claesson, kassör
Elisabeth Nordbäck, ledamot
Hans Östman, ledamot

2018-04-11 - 2018-12-31
Ylva Rosén, ordförande
Elisabeth Nordbäck, vice ordförande
Helena Claesson sekreterare
Hans Östman, kassör
Johan Brauner, ledamot

Staffan Lindblad, suppleant
Ronnie Tallkvist, suppleant

Per Åke Stålberg, suppleant
Ronnie Tallkvist, suppleant

Revisorer
Linda Winberg Florén
Henrik Atmer
Bertil Krakenberger, suppleant

Revisorer
Henrik Atmer
Vakant
Bertil Krakenberger, suppleant

Administration 2018
Ingarö Kontorstjänst
Förutom styrelsen har föreningen arbetsgrupper enligt följande:
Skogsvårds 9 medlemmar
Jaktvård
2medlemmar
Fiske
3 medlemmar
Stigar
3 medlemmar
Stränder
20 medlemmar
Medlemmar/ Information 4 medlemmar

Anställda
Föreningen har under året haft sex timanställda ungdomar som har arbetat med städning av
stränder. Ungdomarna har arbetat två och två under en period av tre veckor vardera. Ungdomarna
har handletts av 3 anställda handledare. Kommunen har bidragit med hälften av lönekostnaden för
ungdomar mellan 15-18 år.

VERKSAMHETSBERÄTTELSE
Styrelsens arbete
Allmänt:
Styrelsen har under verksamhetsåret haft 10 protokollförda sammanträden. Förutom dessa har
styrelsemedlemmar träffats i de olika arbetsgrupperna samt vid skogsbesiktning och planläggning.
Årets planerade aktivitet med avslutande julbord ställdes in dels p.g.a. Björkviks Bistro är stängt samt
av kostnadsskäl.
Under perioden har följande större ärende behandlats och aktiviteter utförts:
Städning av våra stränder:
Under sommarhalvåret har mycket tid lagt på att anställa och handleda ungdomar och arbetsledare
för att säkra städning av våra stränder. Sommaren 2018 var den varmaste sommaren i mannaminne
och lite till. Detta påverkade naturligtvis antalet besökande på våra stränder samt nyttjande av
soptunnor och bajamajor. Det var i princip fullt hela sommaren och vi var tvungna att beställa många
extratömningar. Detta sammanföll med att Värmdö kommun bytte entreprenör med uteblivna
sophämtningar och överfulla soptunnor som följd. Detta skapade mycket irritation hos
medlemmarna vilket även visade sig i sociala medier.
Många medlemmar har uttryckt sin oro över att eldningsförbudet inte respekterades under denna
regnfattiga sommar. Styrelsen har tillsammans med strandgruppen informerat besökande om
eldningsförbudet och under senare delen av sommaren verkade det ha viss effekt. Vi har även haft
vissa problem med campare som stannar längre än en natt. Samtal pågår med Q-park för att öka
bevakningen nattetid på parkeringen då det råder parkeringsförbud.
Parkering:
Under året har nytt avtal tecknats med Q-park i enlighet med stämmans beslut 2018.
För säsongen 2018 har antalet betalande besökande varit 11 424 att jämföra sommaren 2017 då vi
endast hade 4 577.
Ny hemsida:
Under året uppdaterades MSVs hemsida till en mer lätthanterlig plattform och där lägger styrelsen
upp viktig och aktuell information. Styrelsen har valt detta sätt att kommunicera med medlemmarna
och de facebookgrupper som finns är ej officiella utan startade på medlemmars initiativ. Vill ni ha
kontakt med styrelsen görs det enklast via mail, msv@bjornomsv.se alt via kontaktformuläret på
hemsidan, https://bjornomsv.se.
Hantering av överklagande gällande strandbad och provtagningar:
Länsstyrelsen har bifallit vårt överklagande gällande kommunens begäran att klassificera stränderna i
vårt område som EU bad. Det innebär att föreningen inte har skyldighet att mäta vattenkvalitet och
bära kostnaderna för detta.
Skogsfrågor:
Under året har styrelsen tecknat avtal med Naturskog för åtgärder enligt skogsplanen. De områden
som har åtgärdats är 4, 25, 26 och 27 med gott resultat. Dessa är svårtillgängliga och kostnaden för
att åtgärda dessa har blivit högre än budgeterat. Område 13 återstår och kommer att åtgärdas så
snart markförhållanden tillåter. Styrelsen har också behandlat ett antal ansökningar från medlemmar
som önskat fälla enstaka träd runt egna tomter. ”Ansökansblankett om trädfällning” finns på MSVs
hemsida (https://bjornomsv.se/for-medlemmar/tradfallning/). En godkänd ansökan fungerar som ett
avtal mellan MSV och fastighetsägaren. Ansökan skall även vara godkänd av berörda grannar.

Gruppernas arbete
Skogsgruppen
Medlemmar: Johan Brauner, sammankallande. Lars Persson. Lars Claesson. Ronnie Tallkvist. Steinar
Thon. Palle Wiberg. Thomas Bubbat. Stig Lundahl. Styrelsens kontaktperson är Johan Brauner.
Skogsgruppens arbete har under perioden mestadels bestått i att planera för, och att följa arbetet
med det fortsatta fullföljandet av skogsplanen.
Efter 2019 års start med den storm som drabbade oss i början av året, har skogsgruppen inventerat
de skador som den orsakat. Vi har koncentrerade oss på att röja de fallna träd som har hindrat
framkomligheten kring våra stigar. Vi har konstaterat att vi efter omständigheterna inte drabbades
alltför hårt. Fortsatta åtgärder utförs kontinuerligt för att säkerställa kring de träd som kan utgöra
fara.
Viltvårdsgruppen
Medlemmar: Johan Brauner (sammankallande) och Kaj Winther
Viltvårdsgruppen har under året, efter årsmötesbeslut, försökt att ansluta vår mark till Värmdös
älgförvaltningsområde. Intresset var stort från andra markägare att ingå ett avtal med vår förening
och en ansökan skickades in till Länsstyrelsen. Dessvärre visade det sig att vårt område på 111 Ha var
för litet. Det hade krävts ett område på 118 Ha för att detta skulle förverkligats. Förändring i
regelsystemet är på gång, och viltvårdsgruppen kommer att fortsätta arbetet.
Annars har året mest handlat om problem med älgar. Viltvårdsgruppen har fått åtskilliga samtal om
dessa älgar. Vi har försökt att förklara vår begränsning i att lösa dessa problem. Vi har pratat med
kommunens viltvårdare om detta och även där finns det begränsningar i vilka åtgärder han kan
utföra. Ett problem är att när man får in ett klagomål och man åker dit så är älgen borta när man
anländer. För att man ska få möjlighet att skjuta en älg krävs att viltvårdaren kommer på plats och att
den då oprovocerat uppträder illa. Om älgen bevisligen åsamkat någon personskada så finns det även
möjlighet att avliva älgen. Älgar reagerar på hundar vilket är ett problem när man är ute och går
därför bör man som hundägare vända när man närmar sig en älg. Vi bör även hålla rent i våra
trädgårdar och rensa från fallfrukt. Älgen kommer gärna till dukat bord. Vi får försöka lära oss att leva
med detta problem.
Fiskegruppen
Medlemmar: Martin Catlos (sammankallande), Jan Forsman, Clas Persson & Mats Malmgren
Se Fiskegruppens hela rapport på hemsidan:
https://bjornomsv.se/hem/arbetsgrupper/fiskegruppen/
Medlems- och Informationsgruppen
Medlemmar: Lena Söderholm Ström (sammankallande), Birgitta Danielsson, Birgitta Zäll Brauner.
Styrelsens kontaktperson är Helena Claesson.
Medlemsgruppen har till uppgift att verkar för att fler fastigheter ska bli medlemmar i MSV. Gruppen
har fortsatt att besöka fastigheter som ej är medlemmar för att presenterar MSV genom utdelning av
broschyr inklusive medlemsansökan. Dessutom har gruppen besökt fastigheter som är medlemmar,
men som har bytt ägare för att också informera om MSV. De personliga besöken har varit mycket
uppskattade. Nyinflyttade har många frågor även om hur det fungerar med vägar, vatten och avlopp.

Stiggruppen
Medlemmar: Göran Danielsson, Bodil Eriksson och Bertil Krakenberger.
Stiggruppen har inget att rapporter för året
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. Sven Faugert, Ulla Faugert, Roland Eriksson, Inger Persson, Bitte Fredriksson,
Jan Bäckelin, Christina Eriksson. Styrelsens kontaktperson är Elisabeth Norbäck.
Strandgruppen har:
- Arrangerat två städdagar, den på våren i samarbete med Granens samfällighet. ca 35 personer
deltog vid dessa tillfällen som avslutades med korvgrillning.
- I samband med höstensstäddag hölls även ett möte för gruppens medlemmar (anteckningar finns
på hemsidan).
- Ansvarat för att sätta upp eldningsförbudsskyltarna när Storstockholms brandförsvar anger att
det är eldningsförbud.
- Hjälpt till att kratta tång i Kärringviken och Idalen
- Ställt ut en kratta på Kärringvikensstrand och en skottkärra på Idalsstranden samt fyllt på
- Boden med städmaterial och arbetsredskap
- Plockat bort små och stora eldstäder på klippor och i sanden under hela året.
Läs strandgruppens hela rapport på hemsidan:
https://bjornomsv.se/hem/arbetsgrupper/strandgruppen/
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. Björkvik
Havsbad (Bistron) 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 11.424 betalande bilar registrerats. Sommaren har varit den bästa på många
många år vilket visar sig i statistiken. Då föreningen har ett avtal med Q-park som innebär ett fast
arrende, påverkas inte föreningens inkomster av det höga 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.
Det femåriga avtalet gick ut efter sommaren 2018 och ett nytt avtal har skrivits med Q-park enligt
stämmans beslut.
Filminspelning och fotografering
Stränderna har även i år utnyttjats för reklamfilminspelningar vilket har gett ett litet tillskott i kassan.
Valborg och midsommar
I enlighet med beslut vid årsmötet 2016 så har ingen valborgsmässoeld anordnats.
Midsommarfirandet arrangerades i år av Sara Johansson Holst och Anita Bengs ca 150 personer
deltog.

EKONOMI
Föreningens ekonomi är god.
Förslag till disposition av föreningens vinst eller förlust
Till föreningsstämmans förfogande står följande vinstmedel i föreningen
Balanserade vinstmedel enligt stämmobeslut 2018
Årets resultat
Summa

305 088
-114 359
190 729

Styrelsen föreslår att föreningens vinstmedel disponeras på följande sätt
Balanseras i ny räkning
Summa

190 729
190 729

För den ekonomiska redovisningen hänvisas till efterföljande resultat- och balansräkningar med
tillhörande redovisningsprinciper och noter.

RESULTATRÄKNING

BALANSRÄKNING

Noter

Not 10 Eget kapital

Ingarö den 2019-03-15

Vår revisionsberättelse har angivits den 2019-03-

______________________________
Henrik Atmer
Vald revisor

beträffande denna redovisning

______________________________
Bertil Krakenberg
Vald revisorssuppleant

REVISIONSBERÄTTELSE

VERKSAMHETSPLAN 2019
STYRELSEN:
Skogen
Styrelsen avser att fullfölja skogsvårdsplanen som beslutats av tidigare årsstämmor. Under 2019
avser vi fullfölja föregående års plan om markförhållandena är tjänliga. Styrelsen avser att teckna
avtal med Mellanskog eller annan entreprenör 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 på tjälad mark eller under torrperiod. Vidare måste kostnader
och intäkter för respektive avdelning uppskattas och anges i avtalet. Åtgärderna kommer att utföras
så snart markförhållandena är tjänliga. (Se 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) för 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.
För att ungdomarna ska ha möjlighet att göra ett bra jobb krävs god arbetsledning. Därför uppmanar
styrelsen medlemmar i MSV att anmäla sig som arbetsledare under en eller flera veckor sommaren
2019. Ersättning utgår.
En diskussion har inletts med Värmdö kommun för att utreda om det finns möjlighet för kommunen
att ta över en del av kostnaderna för städning och sophantering för att kunna hålla stränderna rena
från sopor och annat.

Vånöbryggan
Styrelsen kommer även i år att erbjuda Vånö Skärgårdsliv AB och Björkvik Havsbad (Bistron) 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 finns representerad med en ansvarig styrelsemedlem, vilket gäller även i år.
Arbetsgrupperna med sammankallande medverkar dessutom i framtagandet av
verksamhetsberättelser och planer. I styrelsens arbete ingår inte övervakning av området. Om det
sker överträdelse av eldningsförbud eller överträdelse av terrängskörningsförbud skall detta
rapporteras till polis

ARBETSGRUPPERNA
Skogsgruppen
Skogsgruppens arbete kommer att inriktas på att i första handröja upp efter stormen som var efter
nyår. Gruppen kommer även att delta i arbetet med att planera för fortsatt fullföljande av
skogsplanen.

Viltvårdsgruppen
Viltvårdsgruppens primära verksamhet består i att dels:
-Vara viltet behjälpligt vid skador, sjukdomar samt vid extremt klimat.
-Vara medlemmar behjälpliga vid svåra störningar av skadevilt eller annat vilt. (ex. vis grävlingar som
förstör gräsmattor, husgrunder el. dyl.)

Fiskegruppen
Fiskegruppen har under ett flertal år sett en minskning av fisk. Vi har på prov med godkännande av
styrelsen fått rätten att utföra 2st ”RISVASE” för att hjälpa till beståendet abborrar. Vår första risvase
består av ihopsatta granar med bottentyngder, vilken är utförd vid den yttre högra klippudden i
Kärringviken. Denna förbättring hoppas vi skall generera tillväxten. Ser vi ett resultat till våren skall vi
även göra en 2:a vase vid Klacknäsudden. Projektet skall utvärderas med bl.a. genom provfiske.
Se Fiskegruppens hela rapport på hemsidan:
https://bjornomsv.se/hem/arbetsgrupper/fiskegruppen/

Medlemsgruppen
Medlemsgruppen planerar att fortsätta sitt arbete med att informera och besöka de fastigheter som
ej är medlemmar.

Stiggruppen
Kommer under 2019 att fortsätta underhålla stigarna för att de skall vara väl framkomliga.

Strandgruppen
Strandgruppen kommer under 2019 att arrangera två städdagar, den på våren tillsammans med
Granen. I samband med städdagarna kommer även möten för strandgruppens medlemmar hållas.
Strandgruppen kommer att: hålla vassruggen på Lilla sand och i Kärringviken under uppsikt och
åtgärdas vid behov, hålla koll på antal småbåtar och längd nedanför reningsverket samt göra
nödvändiga inköp. Strandgruppen kommer även vara behjälpliga med att sätta upp
eldningsförbudskyltar vid behov, ta vattenprov på dagvattnet i Kärringviken i samarbete med Blaab,
samt vara delaktiga i arbetet med eldstäderna efter beslut som fattas på årsmötet.
Läs strandgruppens hela rapport på hemsidan:
https://bjornomsv.se/hem/arbetsgrupper/strandgruppen/

Övrigt
Även i år kommer midsommarfirandet i Kärringviken att anordnas av 2 medlemmar.

BUDGET
Då detta är första sommaren med det nya avtalet med Q-park som består av en rörlig del blir
intäkterna svårare att förutspå. Styrelsen önskar därför mandat att vid behov ta ut en medlemsavgift
vid slutet av året till ett belopp om max 500kronor.
Förslag till BUDGET för år 2019

3110
3150
3690
3695
3696
3990

4130
4140
4141
4152
4160
4170
4180
4151

5010
5090
5192
6110
6150
6230
6410
6411
6440
6570

4190
4195
7010
7221
7223
7510

RÖRELSEINTÄKTER
Medlemsavgifter, exkl moms.
Arrende intäkter
Övriga sidointäkter
Skogsintäkter
Erhållna bidrag/ moms fritt
Övr ers och intäkter
SUMMA RÖRELSEINTÄKTER
RÖRELSEKOSTNADER
Kostnader skog
Strand/vatten
Fiske
Bajamajor
Kostnader stigar
Viltvård
Informationsgruppen
Sophämtning
Kostnad Parkering
Midsommarfirande
SUMMA RÖRELSEKOSTNADER
Övriga kostnader
Lokalhyra* hyra för årsmötet
Möteskostnader
Försäkringar
Kontorsmaterial
Tryck/utskr + distribution
Datakommunikation
Ekonomisk förvaltning
Administration, styrelseomkostnader
Bolagsverket - uppdateringar
Bankkostnader samt postbox?
SUMMA ÖVRIGA KOSTNADER
Personalkostnader
Löner för städning stränder se
Löner för arbetsledning stränder
Löner/övriga arvoden
Styrelsearvode
Revisionsavgifter
Sociala avgifter
SUMMA PERSONALKOSTNADER
SUMMA AVSKRIVNINGAR

8410 Ränteintäkter
8886 Återföring från naturvårdsavtal
ÅRETS RESULTAT

BUDGETFÖRSLAG
2019
0
170 000

26 000
196 000
-5 000
-6 500
0
-35 000
0
0
0
-15 000
-2 000
-63 500

UTFALL
2018

265 000
47 850
93 393
26 495
1 365
434 103
-239 336 Netto skog
-2 859
0
-56 600
-6 000
0
-2 300
-14 921
-600
0
-322 616

-1 300
-1 500
-6 500
-1 800
-15 000
-300
-22 000
-1 700
-900
-2 000
-53 000

-1 339
-6 553
-6 060
-1 744
-16 686
-311
-23 138
-1 708
-900
-1 919
-60 358

-90 000
0
0
-45 500
-5 500
-27 000
-168 000
-15 003

0
0
-76 927
-44 800
-5 550
-26 842
-154 119
-15 003

0
3 300

561
3 300
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MOTIONER
Nr 1) Motion angående Badbastubrygga
Motion till MSV 2018 årsmöte samt efterföljande årsmöte år 2019
Av Mats Malmgren
Ingarö den 26 januari 2018
Angående Badbastubrygga i Björnö Sandarna
Efter att medverkat i styrelsen i MSV år 2017 och bott i området Slingerstigen i 4 år där MSV
är en stor förening som bl.a. har tillgång till stor markområde runt områdets fastighetsägare.
Bakgrund till att vi har en sådant stor markyta är enaslående generösa gåvor av tidigare
markägare. Vårt område gränsar till ett stort allmänt naturreservat. I vårt, likt som i övriga
markytor i Sverige gäller allemans rätten nästan fullt ut.
Vårt eget område finns en stor yta som inte är bebyggt utan utgör numera som en
parkeringplats för bl.a. allmänt badande gäster.
Denna parkeringsplats är utarrenderad till ett parkeringsbolag, där vi boende har möjlighet att
utnyttja med regler som följd att använda till våra egna gäster.
Med denna utarrendering medföljer att vi medlemmar får en reviderad medlemsavgift. Det
stora strövområde i hela vårt område med stigar, skog och berg är fantastiskt. Här kan vi
stöva med våra barn, hundar, bada i vårt eget vattenområde och känna doften av havets
friska vindar.
Vi börjar nu att ge tillbaka till vår natur i form av att göra lekplatser för fiskarna. Att följa regler
och bestämmelser är för oss i fiskegruppen en självklarhet.
Ett ännu friskare vatten kommer det kanske bli.
Denna parkeringsbilyta har uppfattat som det är kommunens mark vilket det inte är. Tack
vare var arbete i föreningen och dess medlem-mar är vårt vattenområde mycket populärt för
allmänheten. Och det är vi glada för!
Emellertid har vi vissa skyldigheter att ombesörja. I och med att kom-munens via hänvisning
till EU-normer reklameras i foldrar att vårt vatten uppfyller dessa normer medför detta
nödvändiga förpliktelser. Hit hör toaletter, avfalls hantering och skräpröjning med anställda
ungdomars hjälp.
Allt detta kostar pengar med bevakning inte minst från vår sida. (Kanske p-bolaget är mer
villiga att ombesörja detta framöver).
Man ska komma ihåg allt detta avser en tid på ca 3 månader av året.
Men parkeringen finns kvar ödslig så långt ögat når resterande minst i 9 månaderna av året.
Nya förhandlingar ska nu tas med parkerings-bolaget, som med all rätt önskar så god
lönsamhet som det bara går.
Nu är frågan och många aspekter kommer upp med diverse åsikter och synpunkter på gott &
ont hur ska allt klaffa framöver?
Jag ska nu försöka redovisa en enligt min åsikt att få bättre tydlighet att engagera en typ:

BASTUBADBRYGGA I BJÖRNÖ SANDARNA.
I anslutning till denna stora parkering i vårt eget område går stigar ner till våra
sandstränder därför vore det lämpligt:
1. att gör en stor BRYGGA långt ut i vårt eget vatten, där bastu-bad finnes med separata
herr & damavdelningar (kanske med en café/lättera restaurang i mitten) som är öppet året
runt. Normala faciliter ska finnas såsom hytter, toaletter, avkopplings-avdelningar och
serveringsplatser mm.

2. att därigenom tror jag nog att vi får parkeringsbolaget ännu mer att finna vårt område
attraktivare.
3. att vi redan har buss hållplatser intill området.
4. att vi får lite mera folk året runt, vårt område blir ännu mera attraktiv som fastighetsägare,
större intäkter med avgifter osv.
5. att kompensation för nerskräpning blir inte kännbart då intäkterna ökar.
6. att tiderna förändras så även i vårt lilla fina område.
7. att när vi erbjuda denna åtgärd måste det betyda starkt för vår förenings och våra
medlemmar utåt till allmänheten inte minst ekonomiskt när vi nu har glädjen att utnyttja
områdets yta ännu mera på ett förnuftigt sätt.
8. att utförande, igångsättande, bidrag, sponserande & kostnadskalkyl mm ska i samråd
med kommun, landsting, privat enteprenör och vår förening MSV göras.
9. att detta är ett projekt som inte ska utgöra några kostnader för föreningen.
Bifogar
bilder på typ av brygganläggningsförslag.
År 2018-2019 ser vi möjligheterna inte problemen!
Med anledning av ovanstående yrkar jag
1. att

årsmötet antar motionen i sin helhet

2. att

MSV föreningen verkar för att göra vårt badområde mera
attraktivt och undersöker möjligheten vad enligt lagar och
bestämmelser som råder i Sverige behövs uppfyllas &
redovisas därmed öppet till våra medlemmar.

.................................................................................................................
Med vänlig hälsning Mats Malmgren, Slingerstigen 32
12367 Ingarö, 08-57142132, 0761 47 48 49, matsmalmgren@hotmail.com

STYRELSENS SVAR: Styrelsen anser inte att förslaget är förenligt med stadgarna §2 som anger att
mark och vattenområden skall förvaltas för att befrämja natur och rekreationsvärden.
Syftet är att bibehålla den unika skärgårdsnatur som vårt har, skötsel och skogsvård skall ske varsamt
utan alltför stor åverkan på naturen. Genom att bifalla motionärens önskemål skulle antalet
besökande mångfaldigas med ett stort slitage på naturen som följd. Djurlivet skulle påverkas negativt
av en större besöksmängd.
Förslaget anger att det skall byggas brygga med bastuanläggning samt restaurang. Det synes även
som att motionären föreslår att styrelsen skall bedriva affärsverksamhet vilket inte innefattas av
styrelsens uppdrag. Styrelsen föreslår att motionen avslås i sin helhet.
Styrelsens anser därmed att motionen är besvarad.

Nr 2) Motion angående säkra eldplatser
Motion till Björnö MSV ekonomiska förening inför årsmöte 2018/2019.
Motion angående säkra eldplatser
Bakgrund.
Denna motion sändes till Årsmötet 2018, och avslogs. Vi kan nu se konsekvenserna, det eldas på upp
till 5 klipphällar och fel platser på marken.
Attt elda i naturen är en allmän rättighet enligt gällande lagar och förordningar, om det sker på ett
säkert sätt.
Ökande problem med att människor av okunskap eldar på fel platser, har av föreningen bemötts med
rivning av bra eldplatser och förbudsskyltar.
Felaktigt beteeende ska inte mötas med att förstöra säkra eldplatser och förbudsskyltar. Vi ska
istället säkerställa information om säker eldning och tillhandahålla bra eldstäder.
Alltför ofta, tillgrips det enda rätta, som en sista utväg. Då vi ser konsekvenser av uteblivna
eldplatser, eldning på klipphällar, eldning på farliga platser, yrkar jag på återbehandling av denna
motion.
Gällande regler:
http://www.naturvardsverket.se/Var-natur/Allemansratten/Det-har-galler/Eldning/
Motionens yrkande:
-

Jag yrkar därför på:
Att föreningen bygger 2-3 säkra eldplatser på Stora och Lilla Sand.
Att föreningen väljer att följa det regelverk som Brandmyndigheten, Naturvårsverket och
Myndigheten för samhällskydd och beredskap tillhandahåller.
- Bifogar en bild på en bra modell som används på Torpesand.
Magnus Helmersson
Slingerstigen 85

Kunskap från tillsyningsmannen på Björnö.
1) Säkra grillplatser skapar större säkerhet, då de flesta av både bekämlighetsskäl och
säkerhetsskäl, väljer att använda anvisade grillplatser.
2) Cementring 110-120 cm. Sten i botten för att inte få expansion/sprickor i cementringen,
sedan ett lager grus. Köps på mark & väg, runt 1.000:- + frakt.
3) Grillgaller från Eldmark, c.a 900:- + frakt.

Grillgaller med fäste för cementring


Säljes av: Eldmark - Lappland Allservice AB 14 december 18:41

Grillgaller finns i två storlekar, grillytan är 30x40 cm alt. 50x40cm. Grillgallret kan vridas åt sidan,
det är även steglöst höj och sänkbart. Det kan regleras ca 400mm i höjdled. Gallret kan fixeras på
en lämplig höjd med en låsring.
Grillgallret för cementring fästs med en bygel som dras fast med en kraftig bult. Gallret består av

kraftig obehandlad sträckmetall.
Pris: 790-890:- beroende på grillytans storlek.
Till butiken - www.eldmark.se

STYRELSENS SVAR: Frågan om eldplatser har diskuterats på stämman ett antal gånger och tidigare år
på 2018 års stämma beslöts att inte ha några permanenta eldningsplatser.
Då frågan uppenbarligen är av stort intresse för medlemmarna kommer vi i år att lämna frågan till
stämman att besluta om vi styrelsen ska ges i uppdrag att iordningställa eldningsplatser enligt
motionen eller inte.
Notera att allemansrätten inte är en självklar rätt att göra upp en eld. Man får elda om man är
försiktig så att elden inte riskerar att sprida sig eller skadar mark, djur och växter.
Då räddningstjänsten meddelar eldningsförbud, vid exempelvis torr väderlek, är det inte tillåtet att
elda överhuvudtaget. Jag tror vi alla minns sommaren 2018 då många var bekymrade över alla
besökare som trotsade eldningsförbudet.
Materialkostnad per eldplats är ca 2 000,00 plus frakt.
Stämman bör även ta ställning till skötsel av eldplatsen då styrelsen i dagsläget inte ser det som ett
uppdrags för styrelsen.
Stämmans beslut:

Nr 3) Motion angående hundar på stränderna
Hundar på badstrand
Från: Per Sternås <per.sternas@telia.com>
Ämne: Hundar på badstrand - motion till årsmöte 2019
Meddelande:
I Värmdös lokala ordningsföreskrifter paragraf 15 anger kommunen att hundar inte får vistas på
allmänna badplatser. Vi tycker att detta borde gälla även MSV:s sandstränder och begär därför att
styrelsen och årsmötet tar ställning i frågan. Skulle motionen bifallas behöver även beslut tas att
sätta upp informationsskyltar vid stränderna.
Mvh,
Per Maria Sternås
Stora Gränd 1
13467 Ingarö

STYRELSENS SVAR: Styrelsen förslår att motionen avslås.
Då styrelsen inte mottagit några klagomål om detta och då stränderna inte specifikt endast används
som badstränder utan som allmänt rekreationsområde ser vi inte någon anledning att begränsa
medlemmars rätt att promenera med sina hundar på stränderna. Vi konstaterar att de badande
och hundägarna generellt verkar hantera samspelet på ett sätt som skapar minimal friktion och
hoppas att detta ska fortsätta även framöver.
Styrelsens anser därmed att motionen är besvarad.

Nr 4) Motion angående Valborgsfirande på Klacknäset
Motion till Björnö MSV ekonomiska förening inför årsmöte 2018/2019.
Motion angående Valborgsfirandet på Klacknäset
Bakgrund. Skit i traditionerna? Nej, det tycker inte jag.
Valborgsmässoafton har firats lång tid och oftast som en fest för att fira sommarens ankomst. Skiftet
april/maj markerar i många områden i Europa övergången mellan vinter- och sommarhalvåret.
Även i Sverige har valborgsmässoafton firats som vinterns sista dag (varpå man sjunger ”Vintern
rasat ut..”) och således en dag då man firar ut det gamla och in det nya halvåret.
På Klacknäset har Valborgsmässoafton firats med musik och tillhörande eld arrangerats sedan 70talet. Sedan några år tillbaka, är firandet inställt.
Varför skall vi åter uppta denna tradition? Skälen är många:
-

En social mötesplats där grannar, fd grannar och vänner möts vid elden och havet.
Miljö- och hållbarhet. Det mesta av vårt trädgårdsavfall och organiskt material från våra
städdagar av gemensam mark har med handkraft samlats ihop och tagits ner till den
blivande brasan. I nuläget är vi c:a 100 fastigheter, som kör hundratals mil till den
kommunala återvinningen med vårt skräp. Det är inte att tänka hållbart.

Tillstånd krävs
Om du tänker anordna valborgsmässofirande med majbrasa och fyrverkerier på offentligt plats,
måste du söka tillstånd för detta hos polisen enligt ordningslagen (1993:1617). Med offentlig plats
avses främst allmänna vägar samt platser som i detaljplan redovisas som allmän plats och som har
upplåtits för sitt ändamål. För att få hjälp vänder du dig lättast till närmaste polisstation
Motionens yrkande:
-

Jag yrkar därför på:
Att föreningen upphandlar drift- och skötsel av ett traditionellt Valborgsmässofirande i
Kärringviken/Klacknäset.
Upphandlingen kan ske i olika nivåer
1. Tillståndsgivning/brandsäkerhet/vakter
2. Musik, om inte tillräckligt med frivilliga kan arrangera detta själva.
3. Fyrverkerier

Magnus Helmersson, Slingerstigen 85
STYRELSENS SVAR: Enligt §2 i MSVs stadgar ingår det inte i föreningens ändamål att anordna fester
och aktiviteter av det slag som motionären önskar. Styrelsen ställer sig positiv till frivilliga krafter som
tar i initiativ till och står för arbetsinsatsen kring aktiviteter som kommer en majoritet av föreningens
medlemmar tillgodo. Vi ser dock inte att det ingår i styrelsens uppdrag att stå för själva
arrangemanget varför motionen avslås.
Den/de medlemmar som önskar stå för ett sådant arrangemang bör i god tid återkomma till styrelsen
med en beskrivning på aktiviteten och dess omfattning och en redogörelse för vilken plats på MSVs
mark som man önskar uppehålla sig på samt redogöra för nödvändiga säkerhetsarrangemang.
Styrelsens anser därmed att motionen är besvarad.

Nr 5) Motion angående stöd till fortsatt fågelhäckning i våra rekreationsskogar
MSV Björnö Styrelsen

2019-01-07

Motion till årsmötet

Stöd till fortsatt fågelhäckning i våra rekreationsskogar

i takt med att MSV:s skogar nu vårdas för rekreation så blir träden glesare och buskar tas bort. Äldre
träd med dåliga / mjuka stammar tas ned, och därmed försvinner också eventuella bohål i träd.
Detta minskar möjligheterna för fåglar att häcka i våra skogar ända ut till kusterna.
På vår tomt på Idalsvägen har vi satt upp ett flertal holkar och har de senaste åren haft framgångsrik
häckning av såväl småfågel som sjöfågel - Knipor.
Det finns en gammal storskrakholk uppsatt på MSV:s mark i närheten, som har lyckad häckning varje
år, ofta med minst ett dussin ungar.
Vi föreslår att fågelintresserade medlemmar samlas i en arbetsgrupp, som ev kan ingå i
Viltvårdsgruppen. Gruppen kan sätta upp MSV-märkta holkar och årligen inspektera och sköta om
dem inför häckningssäsongen, och därmed också kunna se om det varit häckning i varje holk. Därmed
kan artrikedomen och antalet fåglar i MSV:s område öka.
Styrelsen får avgöra vilken budget som kan vara lämplig att börja med till häckningssäsongen 2020.
Den enda kostnaden är själva holkarna, arbetet i gruppen är frivilligt som i de andra arbetsgrupperna.
Svenska holkar som man monterar själv kan köpas på nätet för 100 - 250 kr beroende på storlek
(http://ideverkstaden.com/produkt-kategori/fagelholkar/).

Mvh
Staffan och Måd Lindblad
Idalsvägen 30
STYRELSENS SVAR: I styrelsens och Skogsstyrelsens gröna skogsplan tas stor hänsyn till viltets och
fåglarnas miljö. Vid avverkning så lämnas många gamla aspar där möjlighet finns för fåglar att häcka.
Vi lämnar även träd som tas ner till hälften för att just fågellivet skall gynnas. Styrelsen ser positivt på
förslaget att sätta ut holkar på lämpliga ställen och med lämpliga fästningsanordningar (ej spik).
Detta kräver emellertid att det finns ett engagemang från intresserade medlemmar. Styrelsen
uppmuntrar till en arbetsgrupp som underställer sig skogsgruppen. Därför uppmanar vi
motionsställaren att kontakta Lars Persson i skogsgruppen för att utveckla arbetet med detta. Vi
tänker oss initialt en budget på 2000 kr för 2019.
Styrelsens anser därmed att motionen är besvarad.

Nr 6) Motion angående skogsvård och avverkning i område 13

Motion till Björnö MSV Ek. förening – Årsmöte 11 april 2019
Skogsvård och avverkning för område/avdelning 13 i enlighet med Skogsvårdsplan 2010
Bakgrund
Björnö MSV Ek. förening tog 2010 beslut att godta Grön Skogsbruksplan för område Björnö 1:4,
Björnö 1:39.
Vår motion gäller område/avdelning 13 som har angelägenhetsgrad 2 med vilket menas avverkning
inom maximalt 5 år. Vilket skulle ge år 2015/2016 och nu skriver vi år 2019 och skogen är fortfarande
inte avverkad eller gallrad

Ärende
Vi har ett stort allmänt område som omgärdar vår fastighet i flera väderstreck. Skogen var hög och
gav bara litet genomsläpp av solljus när vi flyttade in 2011. Eftersom avhuggning och gallring var
planerat ansåg vi att problemet med uteblivet solljus skulle bli löst inom ett par år. Nu har detta
område flera år i rad stått orört och då träden är många och växt ytterligare är de nu mycket höga.
Det är inte möjligt för oss som enskild fastighetsägare och/eller tillsammans med våra grannar att
själva göra den avverkning som behövs på ett säkert sätt.

Flera av MSV stigar går i området men är mycket svårtillgängliga på grund av skogen. Vi menar att
detta även vill ge större tillgänglighet och rekreation för alla inom MSV.
Vi vill framhålla att skogsvårdsplanen ska följas för alla områden/avdelningar och inte bara de som
Mellanskog anser vara lättillgängliga och ekonomiskt fördelaktiga

Vi yrkar att:



Årsmötet antar motionen och beslutar att föreningen ska fullfölja den sedan tidigare
beslutade skogsvårdsplanen för alla upptagna avdelningar
Årsmötet ger styrelsen i uppdrag att under 2019 avverka/gallra område/avdelning 13.

Referens.


En grön skogsvårdsplan från Skogsvårdsstyrelsen 2010
o Plannummer 01100002

Christina och Per-Olov Wågström
Björnö 1:280
Högholmsvägen 32
Mobil: 070 850 83 29 eller 070 329 11 12
wavestream@outlook.com

STYRELSENS SVAR: Som tidigare beskrivits i styrelsens verksamhetsberättelse, så har planerna varit
att åtgärda område 13 under hösten 2018.
Svårigheterna med området har varit att hitta en möjlighet till utförsel av virke och ris.
Vi tror oss nu ha hittat en möjlighet och meningen var att åtgärda området under 2018, men
väderförhållandet gjorde att vi sköt det på framtiden.
Ett annat problem var att det bolag vi anlitade inte förfogade över tillräckligt stora maskiner.
Vi hade tidigare beslutat att pröva detta bolag på grund av att dom hade en annan inriktning än
Mellanskog, vilka vi tidigare anlitat. Det nya bolaget, Naturskog, framstod som mer "vårdande" än
Mellanskog.
Vår ambition är att snarast åtgärda område 13, och även att i möjligaste mån fullfölja skogsplanen.
Problemet är vår ekonomi. De områden som återstår är av den karaktären att dom inte ger några
intäkter utan mest genererar kostnader.
Styrelsen kommer att arbeta fram en plan för fortsatta insatser.
Styrelsens anser därmed att motionen är besvarad.

VALBEREDNINGENS FÖRSLAG

till årsstämman i Björnö MSV 2019-04-11

Personer

Tidigare val

Förslag till stämman

Till ordförande, mandattid 1 år

Johan Brauner

Nyval till 2020

Till ordinarie ledamöter, mandattid 2 år

Ylva Rosén
Helena Claesson
Hans Östman
Bo Johansson
Vakant
Vakant

Vald till 2020
Vald till 2019
Vakant till 2020
Vakant till 2021

Fyllnadsval till 2020
Kvarstår till 2020
Omval till 2021
Nyval till 2021
Vakant
Vakant

Till suppleanter, mandattid 2 år

Per-Åke Stålberg
Elisabeth Berglund

Vald till 2020

Kvarstår till 2020
Nyval till 2021

Vald till 2019

Omval till 2020
Nyval till 2020

Till revisorer, mandattid 1 år

Henrik Attmer
Inger Cederblad

Till revisorssuppleant, mandattid 1 år

Bertil Krakenberger

Vald till 2019

Omval till 2020

Valberedningen:

Göran Lindström står till stämmans förfogande för omval ett (1) år, under
förutsättningen att ytterligare två valberedare väljs på denna årsstämma.

För valberedningen, Ingarö 2019-03-19:

Bo Johansson, sammankallande
Göran Lindström

ÖVRIGA ÄRENDEN OCH BILAGOR

