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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 2021
Antagande av verksamhetsplan 2021
Styrelsens förslag till budget 2021
Beslut om budget för 2021
Beslut om driftsavgift för 2021
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 1 Höjning av Parkeringsavgiften
Nr 2) Motion 2 Välkomsttavlor
Nr 3) Motion 3 Samarbete med idrottsförening
Nr 4) Motion 4 Samla in föremål som riskerar att flyta ut i havet
Nr 5) Motion 5 Utveckla sopstationen
Nr 6) Motion 6 Fåglars häckning i Kärringhamn
Nr 7) Motion 7 Officiell badstrand
Nr 8) Motion 8 Extra föreningsstämmor
Nr 9) Motion 9 Foodtruck grupp
Nr 10) Motion 10 avseende parkering på MSV-s mark
Nr 11) Motion 11 avseende skyltning av vandringsstigar
Nr 12) Motion 12 avseende våra stränder
Nr 13) Motion 13 Utegym
Nr 14) Motion 14 Fortsatt stöd till fågelhäckning i våra rekreationsskogar
Nr 15) Förslag till styrelse och revisorer 2021
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ÅRSREDOVISNING
Styrelsen för Björnö MSV Ek. för. org.nr. 769603-6073 får härmed avge årsredovisning för
verksamhetsåret 2020-01-01 - 2020-12-31

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 425 medlemmar.
Styrelsen för Björnö MSV Ek. för. har under verksamhetsåret bestått av följande ledamöter.
2020-01-01 - 2020-03-12
Johan Brauner, ordförande
Bo Johansson, kassör
Helena Claesson, sekreterare
Hans Östman, ledamot

2020-03-12 - 2020-12-31
Johan Brauner, ordförande,
Bo Johansson, kassör
Helena Claesson sekreterare
Hans Östman, ledamot

Elisabeth Berglund, suppleant
Per Åke Stålberg, suppleant

Elisabeth Berglund, suppleant
Gudrun Eriksson, suppleant

Revisorer för 2020
Henrik Atmer
Inger Cederblad Vestlund
Bertil Krakenberger, suppleant
Administration 2020
Ingarö Kontorstjänst
Förutom styrelsen har föreningen arbetsgrupper enligt följande:
Skogsvård
Viltvård
Fiske
Stigar
Stränder
Medlemmar/ Information

7 medlemmar
2 medlemmar
1 medlemmar
4 medlemmar
9 medlemmar
4 medlemmar

Anställda
Föreningen har under året haft sex timanställda ungdomar som har arbetat med städning av stränder
och dess närområden. Ungdomarna har arbetat två och två under en period av tre veckor vardera.
Fyra vuxna personer har under denna period fungerat som arbetsledare. Kommunen som tidigare
bidragit med hälften av lönekostnaden, har inför denna säsong beslutat att upphöra med dessa
bidrag. Eftersom ungdomarnas arbete har varit framgångsrikt, så beslutade styrelsen att fortsätta att
anlita ungdomar och ta den höjda kostnaden.
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VERKSAMHETSBERÄTTELSE
Styrelsens arbete
Allmänt:
Styrelsen har under våren även arbetat med att rekrytera ungdomar 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 haft möten med Skogsstyrelsen och Mellanskog för genomgång av ansökan till bidrag
enligt Nokås. Ansökan skickades in under slutet av året och beräknas besvaras under våren 2021. Vid
positivt besked kommer planering av arbetet påbörjas i samråd med Skogsstyrelsen och Mellanskog.
Med anledning av den speciella sommaren, har styrelsen varit sysselsatt med att försöka hålla
ordningen kring stränderna under uppsikt. Det har förekommit en hel del tältning vid stränderna där
även eldning har förekommit i stor utsträckning. Även fast eldningsförbud rådde i länet så följdes
detta inte av våra "gäster". Därför beslutade styrelsen att utlysa tältförbud på stränderna, vilket
upprörde några av våra medlemmar. Styrelsen är medveten om att allemansrätten råder, men med
den överhängande faran för skogsbrand, tog styrelsen beslutet.
Parkeringssituationen har varit speciell under sommaren. Styrelsen har försökt att få kommun och
Trafikverk att stävja situationen i backen ner mot Björkviks Brygga. Dessvärre har intresset från
Trafikverket, Kommunen och Polisen varit obefintligt.
Under hösten har styrelsen haft kontakt med Kommunen för att försöka lösa problemet.
Vi har hittills fått Kommunen att ta ansvaret för vändplanen, och förhandling pågår med Trafikverket
om att Kommunen även skall ta ansvar över backen.
Styrelsen har, under våren, även haft möten med Vishamnsstallet och Värmdö ryttarförening om
vilka vägar som är lämpliga att nyttja för ridning. En uppgörelse nåddes och resultatet går att bese på
hemsidan bland kartor.

Gruppernas arbete
Skogsgruppen
Medlemmar: Johan Brauner, sammankallande, Lars Persson, Lars Claesson. Steinar Thon. Palle
Wiberg och Thomas Bubbat.
Skogsgruppen har röjt fallna träd vid stränderna.
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.
Under året har det ånyo från och till varit problem med älgar. Vi har varit i löpande kontakt med
kommunens viltvårdare som vid ett antal tillfällen varit i området och skjutit på älgen med
gummikulor med varierande resultat. Vid närkontakt med älgar uppmanas att hålla säkert avstånd,
speciellt om man är ute och går med hund.
Annars har det varit ganska så få viltolyckor inom vårt område.
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Fiskegruppen
Fiskegruppen har under verksamhetsperioden letts av Martin Catlos.
Utvecklingen vad gäller fiskbeståndet har inte varit positivt. Försök har gjorts med att lägga ut kasar
för att få lekplatser för främst abborre, men framgången har varit ringa.
Martin Catlos som har varit engagerad i många år har beslutat sig för att avsluta sin gärning, därmed
så läggs fiskegruppen i malpåse. De som är intresserade att fortsätta hans verk anmäler sitt intresse
till styrelsen.
Vi tackar Martin för hans stora engagemang.
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.
Under 2020 har endast sporadiska kontakter tagits med nya fastighetsägare oavsett om de är eller
inte är medlemmar i MSV genom utdelning av broschyr inklusive medlemsansökan i förekommande
fall. Sen 2014 utgår ingen årlig medlemsavgift. Medlemskapet gäller för fastigheten och det går över
till nya ägare som ska anmälas till föreningen. Blankett för detta ägarbyte finns på hemsidan.
Många medlemmar bor utomlands och fler fastighetsägare hyr ut sina hus i andra hand
så ägaren kan var svår att få tag i då vi endast promenerar runt i vårt område
En ny medlem har tillkommit under 2020. Vi får hoppas på ett bättre år 2021.
Stiggruppen
Stiggruppen har bestått av följande medlemmar: Göran Danielsson, sammankallande, Bodil Eriksson,
Bertil Krakenberg och Gudrun Eriksson.
Stiggruppen har under året haft 5 arbetsmöten.
Åtgärder att nämna:
- En ny spång har ersatt den gamla nu ruttna vid korsningen Genvägen / Myrstigen /Malmstigen.
- 6-7st. nedrivna stigskyltar & stolpar har satts upp igen / ersatts (Ett par skyltar som ständigt tas
bort ersätts ej).
- Rensning av nedfallna träd (med skogsgruppen)
Behovsinventering som ej åtgärdats:
- Reservskyltar saknas nu för de flesta stigarna.
- På de få större stigarna där flis läggs ut, börjar det bli dags att komplettera.
- Spängerna över våra bäckar har bedömts i behov av kortning (mindre svikt), samt
grusuppbyggnad under ”brofästena” för långsiktig hållbarhet. (dock ej akut).
- Naturstigen och Bergsstigen är i behov av utmärkning.
- Två broar behövs över Älgstigen vid/mot Ledningsgatan.
- Möjlig ny stig mellan Lillskärsvägen och Ledningsgatan
Strandgruppen
Strandgruppen har bestått av följande medlemmar. Anna Persson sammankallande, Lena Strömdahl,
Göran Lindström, Birgitta Boldt, Martin Kalén, Gisela Schillén Tell, Marie Jutestig, Bodil Eriksson.
Strandgruppen har arrangerat två städdagar, en på våren tillsammans med Granen och en på hösten.
Anslutningen har varit god.
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Två strandgruppsmöten har genomförts i samband med städdagarna. Strandgruppen har tagit
gemensamt ansvar med eldningsförbudsskyltarna. Vi följer rekommendationer om eldningsförbud
från Länsstyrelsen och Storstockholms brandförsvar.
Vi har koll på små båtar och kanoter vid reningsverket.
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 Aimo Park.
Dagsavgiften höjdes till 60:-/dag och 15:-/tim.
Trycket på parkeringen har varit stort och vissa perioder har den varit fullbelagd.
Problem med parkerare i terrängen har förekommit och parkeringsförbudsskyltar har satts upp på
två utsatta ställen. Bevakning av ställena har skett.
Filminspelning och fotografering
Våra stränder har även i år utnyttjats för reklamfilmsinspelningar och modefotograferingar vilket har
renderat goda inkomster.
Midsommar
Ställdes i år in på grund av den rådande pandemin.
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EKONOMI
Efter en exceptionell sommar med hårt tryck på våra stränder, har inkomsterna från parkeringen
blivit högt över förväntningarna. Intäkterna från parkeringen om 527 000 kr översteg den
budgeterade garantisumman om 165 000 kr. Till följd av det höga trycket ökade även utgifterna för
sopor och bajamajor med ca 20 000 kr över budget om 55 000 kr. Kostnaden för våra städande
ungdomar blev ca 10 000 kr högre än beräknat på grund av kommunens indragande av bidrag.
Filminspelningarna har varit färre, även detta på grund av pandemin.
Förslag till disposition av föreningens vinst eller förlust
Till föreningsstämmans förfogande står följande vinstmedel i föreningen

Balanserade vinstmedel enligt stämmobeslut 2020

236.028,00

Årets resultat

230.816,00

Summa

466.844,00

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

466.844:00

För den ekonomiska redovisningen hänvisas till efterföljande resultat- och balansräkningar med
tillhörande redovisningsprinciper och noter.
Föreningen har som säkerhet för lån ställt pant i form av fastighetsinteckning inom 550 000 kr.
Inga ansvarsförbindelser i övrigt finns.
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REVISIONSBERÄTTELSE
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VERKSAMHETSPLAN 2021
STYRELSEN:
Styrelsen avser fullfölja skogsvårdsplanen.
Nu när vår ansökan om stöd enligt Nokås har beviljats av Skogsstyrelsen, kommer höstens
arbete bestå av att, ihop med Skogsstyrelsen och Mellanskog, planera och övervaka den
återstående avverkningen enligt planen.
När detta arbete är slutfört kommer vi att be Skogsstyrelsen att göra en ny skogsplan över
hur skogen ska skötas i framtiden.
I övrigt så kommer styrelsen arbeta med löpande frågor.
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ARBETSGRUPPERNA
Skogsvårdsgruppen
Skogsvårdsgruppen kommer mestadels planera och bevaka det slutliga arbetet med att avsluta
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
Har lagt ner sin verksamhet då Martin Catlos avsagt sig uppdraget.
Känner sig någon eller några kallade till att återuppta verksamheten så välkomnar vi dessa.

Medlemsgruppen
Gruppen kommer under 2021 att fortsätta med uppsökande verksamhet för att därmed försöka
utöka medlemsantalet.

Stiggruppen
Förutom underhållet för framkomlighet o säkerhet, planeras:
- 2 nya spänger/broar ( Älgstigen/Ledningsgatan).
- Utmärkning av Naturstigen och Bergstigen.
- Säkerställning att flis skapas vid kommande skogsåtgärd.

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
Styrelsen ämnar i år, beroende på pandemiläget, lämna bidrag till midsommarfirande.
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
Parkeringsavtalet med Aimo Park ger en garanterad intäkt om 165 000 kr. Vid omsättning utöver
165 000kr tillfaller 72% av överskottet föreningen. Styrelsen budgeterar endast för de garanterade
intäkterna. Föregående år överskred intäkterna budgeten, och om det även i år blir ett extra högt
besökstryck pga pandemin kommer intäkterna öka och påverka resultatet positivt. Därutöver
tillkommer arrendeintäkter från Vånö Skärgårdsliv om 5 500kr för bryggan. Skogsstyrelsen har
beviljat föreningen ett bidrag om 79 000 kr för skötsel av skogen och styrelsen beräknar därutöver
att en intäkt om 80 000kr för virket. Övriga sidointäkter beräknas till 16 000 kr. För helåret 2021
räknar styrelsen med ett budgetunderskott om 95 567 kr (-96 767 kr, år 2020). Underskottet
äventyrar inte föreningens ekonomiska ställning.
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BESLUT OM DRIFTSAVGIFT FÖR 2021
Föreningens ekonomi är god. Det är styrelsen intention att anpassa verksamheten efter de inkomster
på 165.000:- som är garanterade från parkeringen. Styrelsen planerar därför inte att ta ut driftavgift.
Styrelsens förslag till beslut.
Att årsmötet beslutar att ingen driftsavgift uttages för 2021 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
2021 innebär uppräknat index för styrelsen 47 600kr och för revisorer 4 760kr.
För valberedningen utgår en ersättning med 1 000kr/person.
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MOTIONER
Nr 1) Motion angående Höjning av parkeringsavgiften

Hej!
Jag är en boende i området och även ledamot i Naturskyddsföreningen Värmdös styrelse.
Som boende har jag upplevt att strandsituationen blivit kraftigt försämrad. Som förening
samarbetar vi gärna med Björnö MSV där det är möjligt och finns en vilja från er sida.
Jag lämnar nu in ett antal motioner som jag vill tas upp på stämman. Det stora problemet är
nedskräpning av vårt närområde, och att skräp flyter ut i havet. Där ser jag en rad
förbättringsområden. Det gäller alla stränder inom vårt område, Idalen, Kärringviken, Lilla
Sand, Stora Sand och Björkviks badplats
Motion 1: Höjning av parkeringsavgiften
Jag föreslår en markant höjning av parkeringsavgiften för besökare. Avgiften är väldig låg
idag. Ett förslag är 50 kronor i timmen under högsäsong. Det borde kosta att besöka vårt fina
område och om vi kan minska besökare gagnar det besökarna själva, oss boende och
naturen.
Vänliga hälsningar
Tove Lagerqvist
och Naturskyddsföreningen Värmdö
Styrelsens svar
Styrelsen ser kontinuerligt över och anpassar parkeringsavgifterna i samråd med vårt
parkeringsbolag. Inför förra sommaren skedde en sådan höjning. Styrelsen anser dock att en allt för
hög höjning, t ex till den nivå som motionären föreslår, skulle skapa problem. Risken är stor att bilar
istället kommer att stå runt om i våra områden alternativt att välja att ta en p-bot.
Styrelsens förslag till beslut:
Att motionen avslås
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Nr 2) Motion angående Välkomsttavlor
Införa Välkomsttavlor med samlad information om eldningsmöjligheter, närmaste
återvinningsstationer, naturen i området samt historik om platsen. Liknande dem som
Skärgårdsstiftelsen har.
Ett alternativt sätt är att sätta klistermärken på de befintliga sopkärlen med uppmuntrande
text: “Hej! Vill du hjälpa till? Stanna vid återvinningsstationerna på vägen hem och sortera
ditt skräp!” Där finns sedan en karta på var de finns.

Vänliga hälsningar
Tove Lagerqvist
och Naturskyddsföreningen Värmdö
Styrelsens svar.
På de blå skyltar som finns uppsatta vid nedfarten till Stora och Lilla Sand, och gångvägarna ner, står
det "Välkommen till Björnö Sandarna". Vi vill inte ha så många skyltar i skogen. Vi har ingen allmän
badplats, utan stranden är i första hand till för oss boende. MSV skiljer sig här från
Skärgårdsstiftelsen, som strävar efter att visa upp sitt område för så många som möjligt.

Styrelsens förslag till beslut:
Att motionen avslås.

21

Nr 3) Motion att Samla in pant i samarbete med idrottsförening
Undersöka möjligheten att en lokal idrottsförening kan samla in pant i samarbete med Pantamera.
Finns redan som en etablerad aktivitet men MSV behöver kontakta idrottsföreningar och utse
ansvariga personer.
Vänliga hälsningar
Tove Lagerqvist
och Naturskyddsföreningen Värmdö
Styrelsens svar:

Idén är bra, men inte klart hur den ska organiseras. Vi hänvisar till svaret på motion nr 5.
Styrelsen förslag till beslut:
Att motionen avslås
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Nr 4) Motion att Samla in föremål som riskerar att flyta ut i havet
Samla in hela badleksaker som förvaras i robusta dynlådor med lock. Här kan badgäster låna saker
under dagen så som det fungerar idag på Kärringvikens strand. Informera om det på
Välkomsttavlorna eller i anslutning till lådorna. Anledningen till detta är att det inte kan ligga lösa
föremål kvar på stränderna under natten då de riskerar att blåsa i havet. Städning av stränderna
behöver också förskjutas till tidig kväll av samma anledning. Jag som ofta tar tidiga
morgonpromenader brukar samla in saker som fortfarande ligger kvar efter föregående dag. Förslag
är att lådorna sköts av strandstädare och gruppen Omställning Björkvik.
Vänliga hälsningar
Tove Lagerqvist
och Naturskyddsföreningen Värmdö
STYRELSENS SVAR:
Styrelsen anser inte att det kan åläggas MSV att samla in och tillhandahålla badleksaker för besökare.
Det är inte heller aktuellt att ändra arbetstiderna för våra sommarungdomar. När de kommer på
morgonen samlar de in skräp som ligger på våra stränder. Självfallet ser vi positivt på alla frivilliga
krafter som bidrar till hålla att våra fantastiska stränder i vårdat skick.
Styrelsens förslag till beslut:
Att motionen avslås
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Nr 5) Motion att utveckla sopstationen på Lilla och Stora sand
Utveckla sopstationen på Lilla och Stora sand eller införa en återvinningsstation i närområdet
Undersöka möjligheten och kostnad för en återvinningsstation i området, som kan användas av
turister och fast boende året runt. Är det möjligt på föreningens mark och kan bekostas av
föreningens medlemmar? Eller finns det kommunal mark i närområdet där en återvinningsstation
skulle kunna etableras?
Återvinningsstationen i Långvik och Brunn ligger alldeles för långt bort för både gäster och boende.
Det finns ett stort behov av att sortera skräpet på ett miljövänligare sätt istället för som nu trycka ner
allt i samma behållare. En beteendeförändring sker lättare om det ges möjligheter till den. Dessa
motioner är ett led i föreningens motto: Att med hänsyn till områdets särskilda natur, arbeta för en
långsiktig förutsättning för skogens och djurlivets framtid samt god tillgänglighet för rekreation och
friluftsliv.
Jag förstår att strandsituationen är en komplex fråga och hoppas därför att dessa konstruktiva
motioner kan vara steg på vägen mot en större lösning.
Vänliga hälsningar
Tove Lagerqvist
och Naturskyddsföreningen Värmdö

Styrelsens svar:
Ansvaret för återvinningsstationer där papper, glas, mm lämnas ligger inte på kommunen utan på
materialbolagen och organiseras genom FTI, en gemensam organisation för dessa. Det utgår från
producentansvaret som infördes av regeringen 1994 och som i korthet innebär att den som
producerar en vara är skyldig att ta hand om den även efter slutanvändandet. Finansiering sker
genom en förpackningsavgift som producenterna betalar. Ett tillstånd från markägaren, en sk
markupplåtelse erfordras. Återvinningsstationerna kräver ett bygglov, varför FTI måste ansöka om
det hos respektive kommun som prövar läget och lämpligheten. Grannar har även rätt att överklaga.
Inför sommarsäsongen 2021 undersöker MSV möjligheten att ha ytterligare sopkärl för att kunna
hantera soporna från våra besökare. Att tro att andelen som förhoppningsvis tar med sig soporna
upp från stränderna, dessutom kommer att sortera dom förefaller föga troligt enligt styrelsens
uppfattning.
Huruvida avståndet till befintliga anläggningar i Brunn respektive Långvik är för långt finns det olika
uppfattningar om. Styrelsen anser dock att en sådan anläggning inte lämpar sig att ha vid
parkeringen mellan stränderna då det finns stor risk att besökarnas osorterade sopor hamnar i fel
kärl och att det tenderar att vara väldigt ostädat runt dessa samt även ställs dit saker som inte hör
hemma där.
Vi har även haft kontakt med två idrottsföreningar för att utreda om de är intresserade av att samla
in burkar och glas för pantning, som föreslogs i en annan motion. Båda föreningarna avböjer och tror
att det blir mer jobb än intäkter. MSV avser dock att införskaffa 2 kärl för pantburkar/flaskor.
Intäkterna från insamlingen föreslås gå till välgörande ändamål för miljön.
Styrelsens förslag till beslut:
Att motionen avslås
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Nr 6) Motion angående fåglars häckning i Kärringhamn
Sedan några år tillbaka har sjöfåglar etablerat en häckningsplats på skären i Kärringhamn. Alla som närmar sig
skären under maj-juli utsätts av attacker från silvertärnor, fiskmåsar och trutar. Detta har enligt motionärerna
lett till att:
•

Badkvalitén försämrats då ett besök på skären är ett fint inslag i ett strandbesök och det inte längre
går att simma eller leka fritt i viken utan risk att attackeras.
• Att barn utsätts för att bli skrämda och hotade av fåglar när de ovetande närmat sig skären med risk
för attacker och halkolyckor samt framtida rädslor för fåglar.
• Osämja uppstått mellan strandbesökare då några högljutt skyddar fåglarna och påtalar hur andra ska
bete sig.
• Att fåglarna oundvikligen störs på en häckningsplats som ligger på ett så utsatt ställe nära bebyggelse.
MSV har aktivt verkat för att skydda fåglarnas häckningsplats genom skyltar och styrelsemedlemmars
uppmaningar till strandbesökare.
Motionärerna föreslår att:
• MSV och dess styrelsemedlemmar upphör med att genomföra åtgärder för att skydda fåglarna.
• MSV aktivt motverkar att framtida häckningsplats etableras genom lämpliga åtgärder som inte skadar
fåglarna. Alternativt att MSV upplåter detta arbete till annan part där motionärerna anmäler sig som
frivilliga. Lämplig åtgärd är exempelvis att placera fågelskrämmor i form av rovfåglar på skären under
tidiga häckningsperioden innan badsäsongen.
Thomas, Johan och Magnus Westerlund, Idalsvägen 40

Styrelsens svar:
Häckning av silvertärnor på skäret utanför stranden i Käringviken upplevs av många som en olägenhet.
Styrelsen har viss förståelse för motionärens och andras obehag av anfallande fåglar.
Styrelsen vill dock påpeka att utplacering av skyltar ej har ombesörjts av styrelsen.
Styrelsen har varit i kontakt med länsstyrelsen i frågan och fått följande svar.
Enligt 4 § artskyddsförordningen (2007:845) är alla vilda fåglar fridlysta. Paragrafen anger att:
I fråga om vilda fåglar (och i fråga om sådana vilt levande djurarter som i bilaga 1 till denna förordning har
markerats med N eller n är det förbjudet att)
1.
2.

avsiktligt fånga eller döda djur,
avsiktligt störa djur, särskilt under djurens parnings-, uppfödnings-, övervintrings- och
flyttningsperioder,
3. avsiktligt förstöra eller samla in ägg i naturen, och
4. skada eller förstöra djurens fortplantningsområden eller viloplatser.
Förbudet gäller alla levnadsstadier hos djuren.
Störningsanordningar på häckningsskär i syfte att hindra häckning, är en störning som omfattas av förbudet.
MSV har möjlighet att inkomma med en ansökan om dispens från förbudet, men det skulle sannolikt leda till
att Länsstyrelsen avslog ansökan med motiveringen att boende i skärgårdsmiljö är förknippat med häckande
sjöfåglar.
Styrelsens förslag till beslut:
Att motionen avslås
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Nr 7) Motion att MSV utreder fördelar/nackdelar med att vi blir en officiell badplats
BAKGRUND
Inom MSV råder inställningen, att den bästa organisationsformen är ekonomisk förening, och att all
mark, stränder och vatten förblir föreningens enskilda egendom. Det har funnits ett uttalat intresse
mot att klassas som officiellt EU-bad.
Denna organisationsform förutsätter mer eller mindre, att all mark, strand o vatten, efterhålls genom
frivilliga insatser, volontärer. Intresserade medlemmar turas under några veckor om att organisera
frågor som rör renhållning och parkering. Från Kommunen får vi visst bidrag och feriearbetare.
Intäkter att efterhålla mark, strand o vatten kommer uteslutande från parkeringen, och ifall dessa
intäkter inte räcker till kan Styrelsen godkänna medlemsavgifter.
Ett problem är, att ingen riktigt har ansvar för markerna under dessa hektiska sommarmånader, inte
heller tiden där emellan. Ett ytterligare problem är att Allemansrätten råder, och att det i princip är
tillåtet att tälta och elda efter förstånd. Vi har heller inte allmän rätt att sätta upp skyltar som
förbjuder detta. Det finns inget telefonnummer att ringa till en ansvarig tillsynsperson i händelse av
sjukdom, eld eller kanske särskild händelse. Eventuella problem, under sommaren bl.a. med tältning,
eldning, ridning, fulla sopcontainers och vårdslös parkering, hanteras i skymundan av tillgänglig
”personal”.
Jag anser, att det inte räcker att fortsätta driva MSV som enskild mark o med ”frivillighet”. Vi bör i
stället utreda vilka för- och nackdelar det finns med att vara officiell badplats. Bland annat bör
eventuella möjligheter till utvecklings- och driftsbidrag från såväl kommun, stat och EU utredas och
beaktas. Det ger helt andra möjligheter till informativ skyltning och tillsyn. Möjligheter till andra
intäkter bör också utredas, redovisas och diskuteras, eventuellt i mindre grupper inför Årsmötet.

MOTION:
Jag föreslår, att Årsmötet beslutar att inför säsongen sommaren 2021 utreda och diskutera
möjligheter/fördelar/nackdelar med att vi klassas som bad- och friluftsområde, med väl
organiserad skötsel stor del av året.
Eventuella kostnader o uppgifter för minst en tillsynsperson bör utredas, och möjliga intäkter för att
avlöna en sådan bör undersökas innan sommarsäsongen och ett eventuellt extra föreningsmöte (se
särskild motion).
Frågan, och relaterade frågor, kan utredas och diskuteras av intresserade medlemmar i
diskussionsgrupper. För- o nackdelar redovisas sedan, och ger underlag för välgrundade beslut på
Årsmötet och kommande föreningsmöten.

Nils Hellström
Björnö 1:175
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Styrelsens svar:
MSV bildades 1998 som en ekonomisk förening. Avsikten var att kunna råda över utvecklingen i
området under en överskådlig framtid och förhindra exploatering. Föreningens fasta egendomar får
inte avyttras utan beslut därom på två (2) på varandra följande stämmor med 2/3 majoritet av de
röstberättigade.
Att det skulle ha funnits ett uttalat intresse från föreningens medlemmar att klassa våra stränder
som officiellt EU-bad är inget som styrelsen har blivit varse. Däremot så har intresset funnits från
kommunen, som tidigare har kallat stränderna för "våra stränder". Kommunen ville ålägga
föreningen att 3 gånger per säsong på föreningens egen bekostnad ta vattenprover. Kommunen
lämnar inga bidrag och bistår heller inte med feriearbetare.
Att ombilda föreningens mark till officiell badplats och friluftsområde strider mot nuvarande stadgar
och skulle även kräva en ombildning av bolagsform. Föreningen bildades inte för att bedriva
kommersiell verksamhet. Att anställa en "tillsyningsman" skulle kräva en betydligt höjd årsavgift
(vilken idag är noll).
Vår nuvarande organisation med olika grupper där medlemmar deltar i skötseln av vår mark har haft
som syfte att öka intresset för marken. Ska området skötas av anställd personal så finns risken att det
genuina intresset svalnar.

Styrelsens förslag till svar på motionen:
Att motionen avslås
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Nr 8) Motion om extra föreningsstämmor
Jag föreslår, att MSV förbereder för extra föreningsstämmor; en inför sommarsäsongen, en i slutet av
säsongen. Samtliga stämmor under året bör förberedas och utföras digitalt med tanke på rådande
omständigheter.
Som plattform för digitala möten föreslår jag VoteIT. Den är textbaserad (ej video), och den är inte
realtidsbunden. Det är därför enkelt för medlemmar att förbereda motioner inför det formella
föreningsmötet, som kan sträckas ut över flera dagar o där medlemmar kan gå in, läsa, kommentera
o rösta fram till utsatt sluttid.
www.voteit.se

Nils Hellström
Björnö 1:175

Styrelsens svar:
Föreningen samlas till årsmöte en gång om året.
Styrelsen presenterar en verksamhetsplan, vilken årsmötet tar ställning till. Medlemmarna väljer de
medlemmar som ska ingå i styrelsen. Medlemmarna gives möjlighet att inkomma med motioner vilka
behandlas på årsmötet.
Att föreningen skulle ha flera extra årsmöten skulle innebära mycket extraarbete för styrelsen. Att
sedan årsmötet skulle sträcka sig över flera dagar, ser vi som ogörbart. Styrelsen tror även att bedriva
extra möten digitalt skulle utestänga många av våra medlemmar.
Det står var och en fritt att diskutera med sina grannar och andra medlemmar runt verksamheten.
Har man förslag på hur verksamheten skall bedrivas så skriver man motioner till årsmötet och där
avgör övriga medlemmar om förslaget godtages.

Styrelsen förslag till beslut:
Att motionen avslås
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Nr 9) Motion angående Foodtruck grupp
Jag föreslår, att MSV ställer sig positiva till tanken att utrymme erbjuds för ett mindre antal foodtrucks inför sommarsäsongen 2021, och låter en foodtruck-grupp utreda möjligheter samt för/nackdelar.
Platser som föreslås är bryggan, mitt på, omgiven av vändslingan för bussar. En annan plats är nedre
delen av parkeringen, inte långt ifrån befintliga TC och sopstation.
Förslaget förutsätter att Bistro Björkvik tillfrågas och ges möjlighet att ha synpunkter o förslag. De är
säkert själva intresserade av möjligheten att utveckla och diversifiera sin verksamhet, och låta vår
förträffliga restaurang fokusera på att vara just en sådan.

Nils Hellström
Björnö 1:175

Styrelsens svar:
Motionären vill att MSV,s årsmöte ska bilda en foodtruck-grupp som ska undersöka möjligheten för
att ett mindre antal foodtrucks ska erbjudas möjligheten att ställa upp på bl.a i mitten av vändplanen
vid Björkviks brygga och stora parkeringen.
Vad gäller vändplanen vid Björkviks brygga så råder där parkeringsförbud.
Att ställa upp en foodtruck där skulle skapa en hel del olägenheter för bussarna och skulle även skapa
säkerhetsproblem för kunder. Vidare så används vändplanen ofta av räddningshelikopter.
Vi har ett avtal med Aimo park som arrenderar parkeringsmarken och det är inte MSV som ensamma
avgör om Aimo park ska upplåta parkering åt foodtrucks.

Styrelsens förslag till beslut:
Att motionen avslås
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Nr 10) Motion avseende parkering på MSV’s mark på höger sida nedför
Björkviksbacken
Motionen och arbetsinsatsen är endast att bara att ringa samma parkeringsbolag som handhar
parkeringen vid stora sand och höra om intresse finns att anlägga en parkeringsplats på höger sida
nedför Björkviksbacken. Sedan är det förstås tillåtet att kontakta andra aktörer också.
Se detaljerna nedan.
Syfte:
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.
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.
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 eller göra parkeringsanläggning i egen regi. Tillvägagångsättet står MSV:s
styrelse fritt.
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.

Med vänlig hälsning
Peter Dahlberg
Malmvägen 17
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Styrelsens svar:
Motionären har redan till årsmötet 2020 skickat in en likartad motion. Styrelsen hänvisar till det svar
som avgavs redan 2020 (se nedan) då ingenting har ändrats i sak och styrelsens uppfattning kvarstår.
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 och Trafikverkets ansvarsområde. Styrelsen
anser inte att 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.

Styrelsens förslag till beslut:
Att motionen avslås
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Nr 11) Motion avseende Vandringsstigar på MSVs mark
Motion:
Förbättra och förnya skyltningen av våra fina vandringsstigar. Det innebär i detta fall att man ska
sätta upp nya skyltar där de har försvunnit. I t.ex. Idalen tror jag t.ex. det verkar ha försvunnit skyltar
och en del sitter en bit in i skogen där man inte ser dem, och så kan det vara andra ställen också. En
översyn behövs.
Med vänlig hälsning
Peter Dahlberg
Malmvägen 17

Styrelsens svar:
Stiggruppen har inventerat stigarna under sommarhalvåret och fortsätter snart att utföra planerade
åtgärder. Ett antal nya skyltar har satts upp. På de platser där skyltarna försvinner sätter vi i nuläget
inte upp några nya.
Motionen anses därmed besvarad.
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Nr 12) Motion avseende stränderna på MSVs mark
Motion:
Att utöka våra stränder genom att göra dem större upp mot skogen. De stränder jag tänker på är hela
Stora sand, den högra delen av Lilla sand samt den högra delen av Kärringviken (Klacknäsbadet). Man
tar bort träd ca 10-15 meter upp och skalar av så sanden kommer fram.
Motiveringen är att med den ökade tillströmningen av folk så behöver stränderna vara lite större och
finansieringen kan bl a vara att vi tar ut en högre p-avgift då nuvarande avtal med parkeringsbolaget
går ut eller att vi omförhandlar det.
Med vänlig hälsning
Peter Dahlberg
Malmvägen 17

Styrelsens svar:
Förslaget strider mot strandskyddet. Träden står där för att förhindra erosion.
Vidare anser styrelsen inte att det ligger i föreningens intresse att locka fler badande gäster på våra
stränder.
Styrelsens förslag till beslut:
Att motionen avslås
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Nr 13) Motion angående Utegym

Hej
Jag tror att många skulle uppskatta ett utegym.
Jag föreslår att MSV sätter upp ett mindre utegym förslagsvis mellan tennisbanorna och
fotbollsplanen. Ett litet hälsomecka för Klacknäsborna.
Vänliga hälsningar
Ronnie Mårtensson

Styrelsens svar:
Det är inte förenligt med MSVs stadgar och ändamål att bekosta och driva utegym m.m. I linje med
detta finns idag en tennisbana och en boulebana som drivs och bekostas av föreningar. Styrelsen
ställer sig positiv till att upplåta mark för ett utegym, men inte att stå för anläggningskostnader eller
drift. Styrelsen rekommenderar att en förening skapas, som själv är beredd att bekosta byggande,
drift och ansvar för ett utegym och därefter vänder sig till MSVs styrelse för godkännande av plats för
detta.
Motionen anses därmed besvarad.
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Nr 14) Motion angående Fortsatt stöd till fågelhäckning i våra rekreationsskogar
Vi tackar för stödet med 2000 kr från MSV för år 2020 för att öka möjligheterna för fåglar att häcka
framgångsrikt i våra rekreationsskogar.
Vi har använt medlen till material, själva byggt 15 holkar, märkt dem med MSV, nummer och år, och
gjort framsidan som en lucka för att underhållet ska vara enkelt. Vi har satt upp dessa tillsammans
med Lars Persson ur Skogsvårdsgruppen, som också har noterat läget för varje holk på en digital
karta så att alla holkar lätt kan återfinnas.
Målarterna var storskrak och knipa längs med kusten från Idalen till Lotsudden, och kattuggla inne i
skogen. Redan denna första sommar har vi haft häckning i fem av dessa holkar när vi inspekterade
och underhöll dem under hösten.
När vi satte upp holkarna i MSV:s skogar och då vi inspekterade dem uttryckte många
förbipasserande intresse för arbetet och tyckte det var en bra insats för vår lokala natur.
Stockholms Ornitologiska förening hörde talas om projektet och har beskrivit det i sin tidning Fåglar i
Stockholmstrakten nr 3:2020, artikeln med bilder finns på MSV:s hemsida: https://bjornomsv.se/wpcontent/uploads/2020/10/MSV-holkprojekt.pdf .
Där finns även en tabell över alla holkarna med datum när vi satte upp dem och med fynden vid
höstens inspektion. Ornitologföreningen såg detta projekt som en förebild för fler föreningar som har
möjlighet att sätta upp holkar till stöd för fåglar i sina närområden.
Med denna motion söker vi fortsatt stöd för projektet 2021.
Då flera sjöfågelholkar för storskrak och knipa haft häckning föreslår vi att flera sådana sätts upp
längs kusten från Lotsudden till Björkvik. Även tornseglare, göktyta och stare är arter som finns i
området men som har svårt att hitta bra möjligheter att bygga bon.
Vårt förslag är en budget upp till 1500 kr till material, och vi åtar oss att bygga holkarna själva utan
ersättning precis som i år, och inspektera och underhålla alla holkar efter sommaren.
Lars Persson är vidtalad och positiv till att delta i arbetet även 2021.
Med vänliga hälsningar
Staffan och Måd Lindblad, Idalsvägen 30

Styrelsens svar:
2019 beviljade årsmötet ett anslag om 2.000:- till uppsättande av holkar.
Åtgärden har fått uppmärksamhet i Stockholms ornitologiska förenings tidning och vår förening har
har pekats ut som en förebild.
Styrelsen anser att projektet rönt framgång och att föreningen fortsatt kan bidra till att fullfölja
byggandet och utplacering av holkar.

Styrelsens förslag till beslut:
Att årsmötet beviljar projektgruppen 1.500:-
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FÖRSLAG TILL STYRELSE
Personer

Tidigare val

Förslag till stämman

Till Ordförande, mandattid 1 år
Johan Brauner
Vald till 2021

Omval till 2022

Till ordinarie ledamöter, mandattid 2 år
Helena Claesson
Vald till 2022
Bo Johansson
Vald till 2021
Hans Östman
Vald till 2021
Elisabeth Berglund

Kvarstår till 2022
Omval till 2023
Omval till 2023
Nyval till 2023

Till suppleanter, mandattid 2 år
Gudrun Erikson
Lena McEvenue
Till revisorer, mandattid 1 år
Henrik Atmer
Inger Cederblad

Vald till 2022

Omval till 2022
Nyval till 2023

Vald till 2021
Vald till 2021

Omval till 2022
Omval till 2022

Till revisorssuppleant, mandattid 1 år
Bertil Krakenberger

Vald till 2021

Omval till 2022

Styrelsen
Ingarö 2021-05-24
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