
 
Protokoll Årsmöte 
Fört vid årsmöte 2018-03-20 
Plats: Närlundaskolans matsal 
Representation: 38 personer närvarande vid årsmötet. 
 
Ordförande Hans Christiansen öppnade mötet 
 
1. Mötets behöriga utlysande 
Mötet befanns vara stadgeenligt utlyst. 
 
2. Val av ordförande 
Till mötets ordförande valdes Hans Christiansen. 
 
3. Val av sekreterare 
Till mötets sekreterare valdes My Blomqvist Olsberg.  
 
4. Val av justeringsmän 
Till justeringsmän valdes Patrik Nyberg och Göran Svensson. 
 
5. Fastställande av dagordning 
Den med kallelsen utsända dagordningen fastställdes. Anders meddelar att fel Balans- och Resultaträkning hade bifogats i 
samband med kallelsen till årsmötet. Vi ber om ursäkt för detta! Den rätta fanns att tillgå på årsmötet. 
 
6. Fastställande av beslutsordning 
Beslöts att varje fastighet har en röst och att beslut tas med handuppräckning såvida annat ej påfordras.  
 
7. Styrelsens verksamhetsberättelse för 2017 
Verksamhetsberättelsen godkändes. 
 
8. Redovisning av det gångna årets ekonomiska utfall 2017 
Kassör Anders Overland redogjorde för det ekonomiska utfallet för 2017. Efter påpekande av en medlem berättade Anders att 
ersättningen för att sitta med i styrelsen är motsvarande årsavgiften på 4200 kr. I praktiken innebär det att de ordinarie 
styrelsemedlemmarna är hedersmedlemmar i föreningen och är då automatiskt befriade från årsavgiften. Suppleanter ersätts på 
traditionellt vis efter hur många gånger de har deltagit i styrelsemöten, liksom revisorerna som får 2200 kr för sitt arbete. 
Ser man till Resultaträkningen har vi gjort ett överskott på 128 540 kr. Ett minus på 51.460 kr i den förenklade ekonomiska 
redovisningen beror på att vi har amorterat 180 000 kr på vårt lån. 
Anders berättar att i kontot arbetskraft ingår bland annat en del arbeten med dikesklippning/röjning, monterande av gatlampor, 
fällning/uppsågning av bäverfällda träd vid Busviken med bortforsling. Där finns också en del arbeten med lekparken som 
skvalpade över från förra året. Älvnäsfestivalen kostade oss endast 9000:- (av vilket en stor del är en långsiktig investering i 
form av en elinstallation som gör att vi själva kan koppla in elen till festivalen i fortsättningen). Resultatet är tack vare att Royne 
jagade sponsorer på ett toppenfint sätt. Vi hade anslagit 30 000 kr som bara delvis behövde förbrukas.  
 
9. Revisionsberättelse 
Revisionsberättelsen upplästes av revisor Mats Kjellberg. 
 
10. Ansvarsfrihet för styrelsen 
Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för det gångna året. 
 
11. Ny asfaltering och lån  
Royne berättar att vi har två vägar kvar att asfaltera, Svartmesvägen och en snutt av Rödhakevägen. Det är endast dessa vägar 
kvar i Älvnäs att asfaltera och vi planerar att göra detta innan sommaren. Detta till en kostnad av ca 340 000 kr. 
Vid tidigare vägarbeten har vi tagit lån på 1,8 miljoner samt 400 000 kr. Sedan har vi amorterat och vi har nu kvar 670 000 kr på 
lånet. Räntan på detta har legat på 5,79%. Hasse och Anders besökte banken och fick ner räntan till 1,81%. Vi löser de gamla 
lånen och gör ett nytt lån och detta kostar oss mindre per år.  
Årsstämman sa ja till detta. 
 



12. Styrelsens förslag till utgifts- och inkomststat för 2018 
Kassör Anders Overland presenterade styrelsens förslag till budget där medlemsavgiften föreslogs oförändrad. 
Den stora förändringen är lånen som kommer att ändras (se tidigare punkt). Totalt gör det en minskad kostnad för föreningen på 
ca 97 000 kr mot föregående år, trots ett utökat lån för asfalteringen.  
Vi ska bygga en fårtrappa, utföra dikning samt trädunderhåll på allmänna ytorna, därför är budgeten ändrad till 50 000 kr på 
Markunderhåll. Materialinköp har varit rustning av busskurer, askkoppar, underhåll av murarna, papperskorgar.  
Att renovera vattenpumparna i området var en fråga som togs upp förra året och priset skulle vara 5000 kr för att renovera en 
pump. Familjen Hamann på Näktergalsvägen 1D uttrycker besvikelse över att vi inte återkommit med ett riktigt förslag på 
pumpar. På en handuppräckning ville 10 st att vi ska ta fram en offert, vilket var en minoritet av stämman, och därför släpptes 
frågan. Mats Kjellberg kommer med förslaget att om man kommer med en motion, så kan man själv också komma med ett 
budgetförslag så inte allt arbete ligger på styrelsen. 
 
13. Val av styrelseledamöter för kommande perioder 
Omval och nyval gjordes enligt följande: 
Hans Christiansen, ordförande, My Blomqvist Olsberg, sekreterare och Royne Carlsson, vägfogde, har alla 1 år kvar. 
Anders Overland, 2 år Vice ordförande och Kassör  
Martin Forsslund, 2 år Markfogde 
Jennie Björk, 1 år Suppleant 
Micke Bergman, 1 år Suppleant 
 
14. Val av revisorer 
Till revisorer omvaldes Mats Kjellberg och Pål Ross. 
 
15. Val av valberedning 
Till valberedning valdes William Heigard och Patrik Nyberg. 
 
16. Övriga frågor 
Natahalie Sjöblom föreslog ett utegym och har också inkommit med en motion (dock försent för detta årsmöte). Med ett utegym 
kan vi öka attraktiviteten att bo i Älvnäs, öka gemenskapen och det sociala umgänget. Årsstämman beslutar att Nathalie ska 
utreda det vidare och hon ska återkomma med förslag till nästa årsstämma. Vill du vara med och påverka, ta gärna kontakt med 
Nathalie Sjöblom, sjoblom.nathalie@gmail.com, 070-259 13 14.  
En karta över grönområdena i Älvnäs har tagits fram och kommer att sättas upp i busskurerna samt läggas på hemsidan.   
Vi har ett fornminne i Älvnäs, rester av en medeltida byggnad intill bussvändplan. Rickard Bergman, Talgoxevägen 9 vill göra en 
plakett.  
Hasse berättar att Ekerö Munsö Hembygdsföreningen håller på att skriva en bok om Älvnäs. Har ni gamla bilder eller 
tomtkartor, ta kontakt med Yvonne Johansson på johansson.yvonne@telia.com. Den beräknas komma ut till sommaren i 
samband med att det ska anordnas en Älvnäsvandring, 14/6, av Hembygdsföreningen. 
Anna Leander undrar över tömningen av soptunnorna vid busshållplatserna. Royne berättar att de töms 1 gång i månaden av 
Czeslaws företag.  
En fråga om lampor kom upp. Royne berättar att vi satt upp 9 lampor i området och vi har 1 lampa kvar av de tio vi köpte in. Att 
dra el till lampor i hela området är för dyrt, men vi har löst det genom att koppla in oss på elen i närmaste hus. Vi har räknat ut 
att en lampa kostar 70:-/år i drift och detta ersätts fastighetsägaren med. Föreningen står för installationskostnaden. Royne 
föreslår att boende ska komma in med förslag på var de anser att de ska finnas fler lampor. Då bör man också ha pratat ihop 
sig med grannarna. Alla vill inte ha en lampa utan väljer hellre att kunna se stjärnhimlen. Stämman bestämde också att vi köper 
in 10 nya lampor för att sätta upp i området. Dessa sätts upp i samråd med boenden på strategiskt farliga platser. 
Vi pratar om säkerheten i området och om vikten att vi sänker hastigheten i området, både bilister och mopedister. 
Cementhinder är beställda att placeras nedanför Hedborgsbacken vid korsningen Älvnäsvägen och Sidensvansvägen samt 
utmed busshållplatsen Hedborgs Filial så det blir säkrare för gångtrafikanter.  
Olika boende pratar om att bredda vägen efter kurvan på Älvnäsvägen/Gärdssmygsvägen. Hasse berättar att vi valt bort att fylla 
ut med grus eftersom då använder bilisterna den biten också. Det finns en önskan om att göra trottoar på NCC-marken så att 
vägen blir bredare. Royne berättar om svårigheterna att bredda då vi inte äger den marken, eller att vägen helt enkelt är för 
smal för att vi inkräktar på enskilda tomter. Det måste också finnas diken för avrinning samt plats för snön efter snöröjning. 
Royne kommer att försöka hitta möjliga punkter i området som kräver mer säkerhet och utreda vad det kosta, samt se på 
möjligheten att ha trottoar hela vägen från Lindqvists hörna via Hedborgs Filial till Flugsnapparvägen.   
Familjen Hamann på Näktergalsvägen undrar vad SMS-tjänsten används till. Martin Forsslund berättar att vi använder tjänsten 
till det som alla har nytta av, såsom varning för inbrott, att snöplogen inte fungerar mm. För att få mer aktiviteter och mer 
samhörighet så önskar Haman att vi fick skicka ut när motioner ska vara inne (vilket är innan årsskiftet). Eftersom sms-tjänsten 
kostar för varje utskick, tittar vi på möjligheten att samla in mailadresser på t ex städdagen för den typen av utskick, till sådant 
som inte är akut. Trots att vi har uppmanat alla i området att anmäla sig till sms-tjänsten har dock inte alla gjort det. 
 
17. Mötets avslutande 
Ordföranden tackade alla som hade kommit och avslutade mötet. 
Älvnäs den 20 mars 2018 
 
 
 
Hans Christiansen     My Blomqvist Olsberg  
 
 
Justeras: 
 
 
Göran Svensson    Patrik Nyberg 
 


