VÄLKOMMEN TILL ÅRSMÖTE för 2019
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Torsdagen den 12 mars 2020 kl. 19.00 i Ingarös föreningshus.
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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
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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 2020
Antagande av verksamhetsplan 2020
Styrelsens förslag till budget 2020
Beslut om budget för 2020
Beslut om driftsavgift för 2020
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) Upprättande av diskussionsgrupp
Nr 2) Skötsel och naturvård Idalens badstrand
Nr 3) Kommande avverkning i område 13
Nr 4) Ny parkering på MSVs mark
Nr 5) Vandringsstigar på MSVs mark
Nr 6) Valberedningens förslag till styrelse och revisorer 2020
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ÅRSREDOVISNING
Styrelsen för Björnö MSV Ek. för. org.nr. 769603-6073 får härmed avge årsredovisning för
verksamhetsåret 2019-01-01 - 2019-12-31

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.
2019-01-01 - 2019-04-11
Ylva Rosén, ordförande
Elisabeth Nordbäck vice ordförande
Helena Claesson, sekreterare
Hans Östman, kassör
Johan Brauner, ledamot

2019-04-11 - 2019-12-31
Johan Brauner, ordförande,
Ylva Rosén, vice ordförande
Helena Claesson sekreterare
Bo Johansson, kassör
Hans Östman, ledamot

Per Åke Stålberg, suppleant
Ronnie Tallkvist, suppleant

Per Åke Stålberg, suppleant
Elisabeth Berglund, suppleant

Revisorer
Henrik Atmer
Inger Cederblad Vestlund
Bertil Krakenberger, suppleant
Administration 2019
Ingarö Kontorstjänst
Förutom styrelsen har föreningen arbetsgrupper enligt följande:
Skogsvård
Jaktvård
Fiske
Stigar
Stränder
Medlemmar/ Information

6 medlemmar
2 medlemmar
3 medlemmar
3 medlemmar
9 medlemmar
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 4 anställda handledare. Kommunen har bidragit med hälften av lönekostnaden för
ungdomar mellan 15-18 år.
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VERKSAMHETSBERÄTTELSE
Styrelsens arbete
Allmänt:
Styrelsen har under verksamhetsåret haft 12 protokollförda sammanträden. Förutom dessa har
styrelsemedlemmar träffats i de olika arbetsgrupperna samt vid skogsbesiktning och planläggning.
Under perioden har följande större ärende behandlats och aktiviteter utförts:
Styrelsen inledde vid årets början förhandlingar med kommunen gällande möjligheten att få
ekonomiskt stöd för de utgifter föreningen har för bajamajor och sophämtning, men vi fick inget
gehör.
Styrelsen har under våren även arbetat med att rekrytera sommarbarn till strandstädning vilket har
gått bra. Intresset från våra ungdomar har varit stort. Däremot så var och är det svårt att få tag på
arbetsledare. Styrelsen skall inte behöva arbeta med detta. Vi hoppas att föräldrar i större
utsträckning anmäler sig till detta arbete.
Styrelsen har ihop med skogsgruppen arbetat med att planera för fortsatta åtgärder enligt
skogsplanen.
Styrelsen har avbrutit samarbetet med Naturskog vilka ej utförde arbetet enligt våra önskemål och
därför har vi förnyat vår kontakt med Mellanskog.
Styrelsen har även haft möten med Skogsstyrelsen dels för genomgång av hittills utförda åtgärder
och rådgivning till fortsatta åtgärder. (Rådgivningskvittot finns på hemsidan)
Vid detta möte framgick att vi kan söka olika bidrag för att genomföra planen vilket har påbörjats.
Eftersom hösten/vintern varit mycket blöt, så har vi avvaktat med ytterligare åtgärder.
Styrelse har även sett till att helikopterplattan har upprustats. Detta med hjälp av många frivilliga
insatser.
Utplacering av två grillplatser har utförts, en på Stora sand och en på Lilla sand, och en utvärdering av
resultatet har gjorts av strandgruppen. Det verkar som att det har varit en framgång.

Gruppernas arbete
Skogsgruppen
Medlemmar: Johan Brauner, sammankallande, Lars Persson, Lars Claesson. Steinar Thon. Palle
Wiberg och Thomas Bubbat.
Skogsgruppen inledde året med att röja efter nyårsstormen. Gruppen koncentrerade sig på att röja
utmed stigar och att ta ner träd som utgjorde fara. Även andra åtgärder har utförts såsom
deltagande vid röjning vid helikopterplattan.
Skogsgruppen har även deltagit vid möten med Skogsstyrelsen och Mellanskog.
Viltvårdsgruppen
Viltvårdsgruppen har under verksamhetsperioden bestått av följande medlemmar.
Kai Winther Nielsen sammankallande, Johan Brauner, båda med skottlossningstillstånd.
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Under året har det från och till varit problem med älgar. Vi har varit i löpande kontakt med
kommunens viltvårdare för att hitta en lösning på problemet. Tillstånd från Länsstyrelsen att avliva
älgen har givits, men tillfälle att utföra åtgärden har ej givits. Annars har det varit ganska så få
viltolyckor inom vårt område.
Fiskegruppen
Fiskegruppen har under verksamhetsperioden bestått av följande medlemmar. Martin Catlos
sammankallande, Mats Malmgren och Jan Forsman.
Tyvärr fortsätter den negativa trenden med minskning av fisk i våra vatten. I Vishamnsviken är
bottnarna nu i mycket dåligt skick. Massor av ruttet sjögräs och tång spolas upp på stranden. Fisken
har ingenstans att lägga sin rom och har i stort sett är helt försvunnit. Fiskegruppens försök att med
en risvase i Kärringviken för att hjälpa abborrarna verkar inte ha gjort någon nytta. Idén att bygga
ytterligare en vase har därför lagts på is. I viken vid båtklubben finns fortfarande abborre och gädda.
Medlems- och Informationsgruppen
Medlemsgruppen har bestått av följande medlemmar: Lena Söderblom Ström sammankallande,
Helena Claesson, Birgitta Danielsson, Birgitta Zäll Brauner.
Medlemsgruppen har till uppgift att verkar för att fler fastigheter ska bli medlemmar i MSV.
Några i gruppen har fortsatt att besöka fastigheter som ej är medlemmar för att presentera MSV
genom utdelning av broschyr inklusive medlemsansökan.
Vi har även fastigheter som är medlemmar, men som har bytt ägare och vid besök har de fått
information om MSV.
Många medlemmar bor utomlands och fler fastighetsägare hyr ut sina hus i andra hand.
Vi har tyvärr inte lyckats fått med någon ny som medlem under 2019

Stiggruppen
Stiggruppen har under 2019 bestått av följande medlemmar: Göran Danielsson, sammankallande,
Bodil Eriksson och Bertil Krakenberg
Stiggruppen ansvarar för att våra stigar är väl utmärkta, framkomliga och underhållna, samt tar vid
behov initiativ till nya. I år har vi fokuserat på framkomlighet (ett flertal nedfallna träd) tillsammans
med skogsgruppen, uppsättning av nedrivna och nya stig-skyltar (ett drygt 10 tal), samt påbörjat
dokumentation av skyltplaceringar.
Stiggruppen har haft 2 möten.
Strandgruppen
Strandgruppen har bestått av följande medlemmar. Anna Persson sammankallande, Lena Strömdahl,
Göran Lindström, Birgitta Boldt, Martin Kalén, Gisela Schillén Tell, Erik Griffiths, Marie Jutestig, Bodil
Eriksson.
Strandgruppen har arrangerat två städdagar, en på våren tillsammans med Granen och en på hösten.
Anslutningen har varit god. Ett strandgruppsmöte har genomförts den 12 okt. Anteckningar från
detta möte finns på MSVs hemsida. www.bjornomsv.se
Strandgruppen har även varit behjälplig med att placera ut två grillplatser, enligt beslut på förra
årsmötet. En på Stora sand och en på lilla sand.
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Strandgruppen tar ett gemensamt ansvar med eldningsförbudsskyltarna. Skyltarna har satts upp och
tagits ner 2 gånger under sommaren med hjälp av feriearbetarna. En skylt sitter kvar året om i
Björkvik. Vi följer rekommendationer om eldningsförbud från Länsstyrelsen och Storstockholms
brandförsvar.
Vi har koll på små båtar och kanoter vid reningsverket, för tillfället totalt, 23 st alla under 6,5 m.
Vånöbryggan
Bryggan har fortsättningsvis arrenderats av Vånö skärgårdsliv AB.
Många medlemmar har tagit vara på möjligheten att låta sina gäster tillfälligt lägga till vid bryggan
vilket har varit uppskattat.
Bistro Björkvik har även i år 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.
Ett nytt femårigt avtal har tecknats.
Sommaren kan väl betraktas som en normalsommar och beläggningen har sammantaget varit god
och intäkterna har överstigit budget.
Filminspelning och fotografering
Stränderna har även i år utnyttjats för reklamfilminspelningar vilket har renderat goda inkomster.
Midsommar
Har även i år firats traditionsenligt vid Kärringviken. Ett stort tack till arrangörerna.
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EKONOMI
EKONOMI
Ett budgeterat resultat på - 100 000 kr har vänts till ett resultat på 45 000 kr.
Intäkterna från parkeringen blev 61 000 kr högre än den garanterade
sumnma om 165 000 kr. Föreningen har därutöver erhållit intäkter från
försäljning av flis om 28 000 kr och sidointäkter från bl.a filminspelningar om
60 000 kr. Sammanlagt 149 000 kr.
Förslag till disposition av föreningens vinst eller förlust.
Till föreningsstämmans förfogande står följande vinstmedel i föreningen:
Balanserade vinstmedel enligt stämmobeslut 2019
Årets resultat
Summa

190 729
45 299
236 028

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

236 028
236 028

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

12

NOTER

13

14

15

REVISIONSBERÄTTELSE
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VERKSAMHETSPLAN 2019
STYRELSEN:
Styrelsen avser fullfölja skogsvårdsplanen.
Skogsstyrelsens gröna skogsbruksplan som sträckts sig tio år framåt går nu in på sitt tionde
år. Planen har följts någotsånär och ca. 70 % av åtgärderna är slutförda.
Styrelsen har sökt bidrag till fortsatta åtgärder. Det bidrag som vi har erfarit att vi kan söka
heter NOKÅS. Det innebär att om vi får ansökan beviljad så får föreningen sina kostnader
täckta med 70%. Vi får även behålla inkomsterna från virket.
I främsta rummet står område 13. Därefter kommer åtgärder att vidtagas i de småområden
som finns mellan tomter. Planen är att åtgärda färdigt så att vi kan få en ny skötselplan inför
nästa mandatperiod.
Styrelsen har påbörjat arbetet med att rekrytera traktens ungdomar till sommarens städning
av våra stränder. Intresset är stort, och vi räknar med att fylla platserna. Däremot går det lite
trögt med att få tag på arbetsledare. Vi ser gärna att medlemmar visar intresse.
Styrelsen har även tänkt att påbörja att sätta ihop en arbetsbeskrivning för styrelsen. Vi
tänker att när en ny styrelse tillträder kan det vara svårt att veta ordningen i styrelsearbetet.
En sådan beskrivning tror vi ska underlätta. I övrigt så kommer styrelsen arbeta med löpande
frågor
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ARBETSGRUPPERNA
Skogsvårdsgruppen
Skogsgruppen har påbörjat arbetet med att inventera skador efter den blåsiga starten på året.
Arbetet med att röja upp har påbörjats och kommer att fortsätta under året. I övrigt är skogsgruppen
involverad i hop med styrelsen av planeringen av fullföljande av skogsplanen.

Viltvårdsgruppen
Viltvårdsgruppen kommer fortsatt att stå i kontakt med kommunens viltvårdare (Tel 070-8140167)
när problem med närgångna älgar uppstår. Vi kommer även att ta hand om trafikskadat vilt.

Fiskegruppen
Gruppen kommer fortsatt att bevaka utvecklingen av fiskbeståndet och utvecklingen kring våra
stränder.

Medlemsgruppen
Gruppen kommer under 2020 att fortsätta med uppsökande verksamhet för att därmed försöka
utöka medlemsantalet.

Stiggruppen
Målet för det kommande året är att förutom det normala underhållet och framkomligheten, slutföra
uppsättningen av nedrivna och nya skyltar (ett 10 tal) samt slutföra dokumentationen av
skyltplacering.

Strandgruppen
Strandgruppen kommer att arrangera 2 städdagar, den på våren tillsammans med Granen.
-Vi ska ha 2 protokollförda möten i samband med städdagar.
-Vi bör hålla koll på vassruggarna på Lilla sand och i Kärringviken.
-Fortsätta att ha koll på antal småbåtar och längd, nedanför reningsverket.
-Vara behjälpliga med eldningsförbudskyltarna under del av året.
-Inköp påfyllnad av gasoltub till grillen i Boden. Inköp av redskap och städmaterial vid behov till
boden.
Vattenprov på dagvattnet i brunnen i Kärringviken i samarbete med Blaab.

Övrigt
Även i år kommer midsommarfirandet i Kärringviken att anordnas av 2 medlemmar.
Vånöbryggan
Styrelsen planerar inte att förändra de avtal som idag finns mellan Vånö Skärgårdsliv AB och Björkviks
Havsbad AB. Bryggan kommer att hyras ut under samma villkor som idag.
Styrelsens förslag till beslut
Att stämman godkänner att styrelsen arbetar vidare i enlighet med den presenterade
verksamhetsplanen.
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BUDGET
Avtalet med Q-Park gällande parkeringen innehåller en fast ersättning om 165 000 kr och en rörlig
del. Parkeringsintäkterna är därför svåra att förutspå. Styrelsen har därför endast budgeterat den
garanterade intäkten om 165 000 kr. De budgeterade rörelsekostnaderna beräknas till 286 650 kr.
Resultatet för år 2020 beräknas till minus 97 000 kr.
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BESLUT OM DRIFTSAVGIFT FÖR 2020
Det nya avtal med Q-park som trädde i kraft 2019 innebär att föreningen erhåller en fast inkomst av
minst 165 000kr. Det är styrelsen intention att anpassa verksamheten efter dessa inkomster och
planerar därför inte att ta ut driftavgift.
Styrelsens förslag till beslut.
Att årsmötet beslutar att ingen driftsavgift uttages för 2020 men att styrelsen kan besluta om en
utjämnande avgift i slutet på året.

ERSÄTTNING TILL STYRELSEN, REVISORER OCH VALBEREDNING
Vid tidigare årsmöte har bestämts att ersättningen till styrelse och revisorer skall följa index. För år
2020 innebär uppräknat index för styrelsen 47300kr och för revisorer 4730kr.
För valberedningen utgår en ersättning med 500kr/person.
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MOTIONER
Nr 1) Motion angående Diskussionsgrupp

Upprättande av en diskussionsgrupp kring framtidsfrågor
Mycket händer runt om oss, och antalet besökare på våra marker riskerar att öka utan att vi har riktig
kontroll över vad som händer. Sedan starten har MSVs skötsel till största del effektuerats av frivilliga
insatser (tack till alla genom åren!), men frågan är ifall sådana kommer att räcka till i framtiden. Vi
har haft några år utan större ökning tack vare öppnandet av Björnöreservatet, men intresset för bad
och bistro är stort, och vi kan nog vänta oss ett ökande antal besökare.
Ifall vi nu verkligen vill ansvara för ett friluftsbad på våra marker, så måste vi vara medvetna om de
EU-krav som snart kommer att ställas på miljö- och VA-frågor. Dessa krav kommer att vara svåra att
hantera med bajamajor och sophantering organiserat som nu med frivilliga insatser. Vi kommer snart
att stå inför valet att medvetet och aktivt arbeta för att ta emot allt fler besökare, eller så kan det bli
nödvändigt att aktivt motarbeta dem genom att t.ex. stänga parkeringen.
Omvänt kan man påpeka, att man med stöd från EU och olika aktörer kan utveckla området kring
t.ex. en toalettanläggning, lämpligen placerad nederst på parkeringen med anslutning till
reningsverket. Jag har alltid förespråkat en diskussion kring de möjligheter som vi i MSV har att
påverka utvecklingen av området.
Hur kan vi tänka egentligen kring bryggan? Ska vi nyttja vår mark till att bygga en lönsam parkering,
kanske i samarbete med markägaren på andra sidan som gärna ser en utveckling? Hur ska vi tänka
kring stora parkeringen? Ska vi bjuda in food-trucks, ordna bakluckeloppis? Öppna eget fik,
komplettera med husbilscamping?
Hur ska vi fundera kring framtiden? Kan vi ha en öppen diskussion med så många som möjligt?
Förslag:
Jag föreslår att Årsmötet ger tillstånd till en för medlemmar öppen diskussionsgrupp på FaceBook,
där framtidsfrågor kan diskuteras inför kommande årsmöten. Innan formen för en sådan har
bestämts föreslår jag att diskussionen fortsätter i den befintliga gruppen Björnö MSV Medlemmar.
Nils Hellström nils@skolmedia.se

Styrelsens svar
Frågan om en Facebookgrupp för MSV medlemmar har tidigare varit uppe (och även då sa styrelsen
nej vilket resulterade i den fristående gruppen ”Björnö MSV medlemmar”). Alla MSVs medlemmar
har inte Facebook och att administrera en FB-grupp för att hålla diskussioner och kommentarer på en
bra nivå är ett stort ansvar. Styrelsen anser inte att detta ligger inom styrelsens uppdrag eller
föreningens syfte. Styrelsen ser dock gärna att medlemmar engagerar sig mer, tex genom
föreningens olika arbetsgrupper, skriva motioner och delta på årsmöten.
Styrelsen föreslår att motionen avslås.
Styrelsens anser därmed att motionen är besvarad.
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Nr 2) Motion angående skötsel och naturvård Idalens badstrand
Vi vill att MSV fastställer förslag till skötsel och åtgärder gällande skogspartiet
nordost om stranden.
När det gäller en badplats så tycker vi att inte bara skogliga synpunkter skall gälla
utan även social hänsyn skall tas.
Platsen är viktig för oss boende i området och att intilliggande skog då bör skötas på
ett visst sätt.
Det är en mörk plats långt in på dagen även under sommarmånaderna.
Vi tycker att man bör glesa ut skogen för att släppa in mer ljus och då även ta tag i
uppväxande sly.
Vi vill på detta sätt förbättra badplatsen för alla som bor i området.
Det skall vara möjligt för morgonbadare att få lite sol samt att det skapas mer yta för
barnfamiljer mm
Ev. skall en "skoglig" person göra stämpling (markera tråd som skall bort)
....underlättar för beslut.

Med vänlig hälsning
Eva och Ulf Östberg
Idalsvägen 15
Styrelsens svar.
Området vid Idalsstranden ingår i skogsplanens område 24. Åtgärder som beskrivs i planen är:
Naturvårdande skötsel.
Glesa ut de täta ungskogsgrupperna.
Tag i första hand bort gran.
Eventuellt kan enstaka träd av de grova tallarna tas ned vid behov.
Spara kantzon mot sjön.
Dessa åtgärder är planerade att ske nästa gång vi gör insatser i området. Styrelsen har sökt olika
bidrag för fortsatt arbete med skogsplanen, och vi hoppas att besked runt detta kan redovisas vid
årsmötet 2020.
Motionen anses härmed besvarad.
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Nr 3) Motion angående kommande avverkning i område 13

Motion angående kommande avverkning i skogsområde 13
Allmän Bakgrund:
MSV har snart ”avverkat” hela skogsplanen och framförallt alla enklare områden.
Ett av de kvarvarande områdena är nr 13, (mellan N. Högholmsvägen, Krokholmsvägen).
Problemet med område är att det har en mycket svår och kuperad terräng, att det är
partiellt sankt med dräneringsdiken och att stora svårigheter med att enkelt plocka ut
virke utan att stora sår i terrängen uppstår, föreligger. Området består idag av relativt tät
blandskog med en del äldre nerfallna träd och man ser idag i princip inte till närliggande
hus när man går på stigarna, utan området har som ett av få av våra områden
”trollskogskaraktär” och är ett populärt promenad- och strövområde.
Områdesmål:
Område 13 har som mål – Naturvårdande skötsel, med ett uttag av 30%, ett i vårt tycke
mycket högt tal, trots att man betonar varsamhet och vikten av att bevara områden med
fuktig mark och naturvärden. Det finns dock en alternativuttagsrekommendation (som
inte använts), som totalt pekar mot 60% av uttaget. Här troligen nedåt 15%´s uttag.
Ett annat viktigt mål som påtalas i skogsplanen under punkt 5 Rekreation är att:
” Skogsområdena måste därför erbjuda en stor variation och uppvisa en mångfald av
skogstyper så att alla nyttjares önskemål kan tillgodoses åtminstone någonstans”
Tidigare resultat:
Resultatet av MSV´s avverkningar har i vårt tycke hitintills resulterat i att mycket få
granar /småträd /undervegetation har lämnats kvar och att vi tagit ut relativt sett stora
mängder virke, mer eller mindre oberoende av ambition, specifikation, påpekanden.
(Undertecknad har suttit i styrelsen större delen av tiden för avverkning)
Detta har lett till att vi framförallt har skapat luftiga och ”genomskinliga” pelarsalar, men
där ”skogskänslan” inte kvarstår, vilket i många fall varit önskvärt - dock långtifrån i alla.
Yrkande för skogsområde 13:
För att undvika att vi (även) i detta ”sista” område får en ”pelarsal” med risk för stora
markskador och dessutom kostnader, yrkar vi i linje med ovan:
Att MSV i första hand tar ut en mycket begränsad mängd virke (max 15%), genom
försiktig och manuell gallring, (gärna med stöd/hjälp av skogsgruppen) och att virke &
skogsavfall tas ur skogen med hjälp av häst eller mindre typ 4 hjulingar.
Att MSV alternativt i andra hand minskar mängden gallring & uttag ytterligare till ett
minimum. Totalt och/eller i delområden.
Att vi i tredje hand låter området vara som det är och bara gallrar det allra viktigaste (typ
sly och mindre träd) med hjälp av skogsgruppen och frivilliga, under kommande år.
Slutligen att MSV prioriterar mångfald (även gran), olika åldrar samt undervegetation.
Göran & Birgitta Danielsson, Björnö 1:288, Logränd 4 (Angränsande till området ifråga)
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Styrelsens svar:
Vid ett tidigare extra möte har beslutats att en av Skogsstyrelsen utarbetad skogsplan skulle följas.
Dåvarande styrelse, (i vilken motionären ingick), hade tagit beslut att anlita Skogsstyrelsen för att få
en av expertis utarbetad skötselplan för att därmed undvika att diskussioner rörande skötsel av vår
mark skulle uppstå. Vi vet att det finns många olika viljor kring hur marken skall skötas och därför
godtogs den skötselplan som Skogsstyrelsen arbetade fram.
De styrelser som har suttit sedan planen kom till stånd för tio år sedan, har strikt hållit sig den.
Styrelsen håller på att söka bidrag för de områden som återstår att åtgärda. Det är många små
områden mellan tomter som måste åtgärdas där många stora träd kan utgöra fara för närliggande
hus vid oväder.
Den skogsplan som utarbetades var menad för åtgärder inom tio år och tio år har gått.
Det vore skönt att fullfölja planen så att en ny skötselplan kan iordningställas.
Av de hittills gjorda åtgärderna har alla följts upp av Skogsstyrelsen och åtgärderna har, med få
undantag, fått godkänt.
Vad gäller område 13 så har styrelsen i höstas gått igenom området med Skogsstyrelsen och vi har en
åtgärdsplan som vi ämnar följa. Området kring "vattentornstomten" kommer att lämna orört och
även vid bergsklyftan.
Styrelsens förslag till beslut:
Att skogsskötselplanen fortsatt skall gälla.
Styrelsen anser därmed att motionen är besvarad
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Nr 4) Motion angående Ny parkering på MSVs mark
Här kommer en motion som avser att lösa parkeringssituationen i Björkviksbacken utan att
det kostar MSV en krona samt att det ger MSV en parkeringsanläggning och kommande
intäkter efter ett antal år och många år framöver.
Motionen och arbetsinsatsen är endast att bara att ringa samma parkeringsbolag som
handhar parkeringen vid stora sand och höra om intresse finns.
Ja, det är egentligen motionen.
Bakgrund:
Som sommarboende redan som barn i Björkvik sedan 1962 har jag alltid upplevt
parkeringssituationen i Björkviksbacken som trafik-osäker när det står många bilar
felparkerade på höger sida på vägen ner mot Björkviks brygga. Trafik-osäker när jag var barn,
senare med mina egna barn och nu med mina barnbarn. Det har vad jag minns alltid funnits
skyltar som hänvisar till parkeringarna vid Stora Sand och senare, under rätt många år till
parkeringen vid Torpe Sand. Huruvida det hjälpt parkeringssituationen ner mot Björkviks
brygga får var och en göra en egen bedömning av.
Förslaget:
Mitt förslag är nu att höra med/erbjuda parkeringsbolaget MSV redan har ett samarbete
med om de är intresserade att på deras bekostnad anlägga en parkering på MSV:s mark till
höger om Björkviksbacken. De anlägger och bekostar anläggningen mot att de under ett
antal år får behålla hela eller i varje fall nästan hela intäkterna och att man sedan efter de
åren övergår till ett ”normalt” avtal. Tycker årsmötet eller styrelsen att det är en bra idé kan
man naturligtvis höra med andra parkeringsbolag. Är inte de och heller eller inget annat
parkeringsbolag intresserade är väl antagligen frågan död och inget mer arbete behöver
läggas ner.
Tillvägagångssätt:
Det min motion gäller är egentligen bara att vid en ordinarie kontakt med parkeringsbolaget
ställa frågan. Det är förstås inte förbjudet att ringa parkeringsbolaget i just detta ärende eller
till något annat parkeringsbolag.
Resultat:
Om parkeringsbolaget är positivt inställda och MSV kommer överens med dem så blir
parkeringssituationen bättre för alla parter, såväl som för MSV:s medlemmar som för
tillresta badgäster. SL skulle nog också bli glada då bussen får lättare att komma fram. MSV
får då en parkeringsanläggning som kan ge intäkter under många år, precis som
parkeringsanläggningen vid Stora Sand.
Övrig notering:
Just nu, 2020-01-10 är skyltningen sådan att huvudleden slutar i början av Björkviksbacken
och därmed tolkar jag att det är tillåtet att stå i backen då det inte finns någon skylt som
visar Parkering förbjuden. Detta är påtalat till Trafikverket och de ska kolla upp.
Med vänlig hälsning
Peter Dahlberg
Malmvägen 17
STYRELSENS SVAR:
Som motionären själv påpekar har problemet med felparkerade bilar på Björkviksvägen ner mot
Björkviks brygga pågått under lång tid. Man kan anta att besökarnas bristande respekt för
parkeringsregler ligger bakom. Antalet parkeringsplatser inom MSV:s mark, tillsammans med
parkeringar på intilliggande områden, bedöms gott och väl täcka behoven även om ett visst
gångavstånd ibland kan behövas. Eventuell bristande skyltning och otillräcklig lappning av
felparkerade bilar är frågor som ligger inom kommunens ansvarsområde. Styrelsen anser inte att
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förslaget är förenligt med föreningens ändamål som ska främja medlemmarnas intressen och som
anger att mark och vattenområden skall förvaltas för att befrämja natur och rekreationsvärden.
Styrelsen föreslår att motionen avslås.
Styrelsens anser därmed att motionen är besvarad.
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Nr 5) Motion angående Vandringsstigar på MSVs mark
Här kommer en motion som avser att man ska förnya skyltningen av våra fina vandringsstigar. Förnya
innebär i detta fall att man ska sätta upp nya skyltar där de har försvunnit. I Idalen tror jag t.ex. inte
att det finns någon skylt kvar och så är det på andra ställen också.
Med vänlig hälsning
Peter Dahlberg
Malmvägen 17

Styrelsens svar:
I stiggruppens verksamhetsplan framgår att dessa åtgärder planeras att utföras 2020. Stiggruppen är
för närvarande en ganska liten grupp och skulle säkerligen ta emot fler intresserade medlemmar.
Kontakta gärna Göran Danielsson om intresse finns att göra en insats.
Motionen anses härmed besvarad.
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För valberedningen, Ingarö 2020-02-24
Göran Lindström, sammankallande
Stefan Wiberg
Martin Catlos
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