
Mjölkö Samfällighetsförening 
 

Protokoll fört vid Mjölkö Samfällighetsförenings årsstämma 

Måndagen den 26 mars kl. 19.00 

 

 
§ 1. Stämmans öppnande 

Styrelsens ordförande hälsar de närvarande välkomna och förklarar stämman öppnad. 

 

§ 2. Val av stämmoordförande 

Till stämmoordförande väljs Lars Lindström. 

 

§ 3. Val av sekreterare för stämman 

Till sekreterare för stämman väljs Åse Larsson. 

 

§ 4. Godkännande av röstlängd 

Röstlängden godkännes. 46 medlemmar är närvarande. (Bil.1) 

 

§ 5. Fastställande av dagordning 

Stämman beslutar fastställa dagordningen. 

 

§ 6. Val av justeringsmän tillika rösträknare 

Till justeringsmän (tillika rösträknare) att tillsammans med stämmoordföranden justera 

protokollet väljs Siroun Forsberg och Christer Kvarne. 

 

§ 7. Fråga om kallelse skett inom rätt tid 

Stämman anser sig behörigen kallad. 

 

§ 8. Styrelsens årsredovisning 

Stämman beslutar att godkänna årsredovisningen (Bil.2) 

 

§ 9. Revisorernas berättelse 

Stämman beslutar godkänna revisorernas berättelse. (Bil 3) 

 

§ 10. Fastställande av resultat- och balansräkning 

Stämman beslutar fastställa resultat- och balansräkningen. 

 

§ 11. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen 

Stämman beslutar att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för den tid årsredovisningen omfattar. 

 

§ 12. Beslut om arvode för styrelsen, revisorer och båtkommitté 

Stämman beslutar att arvodena ska vara oförändrade. 

 

§ 13. Förslag från styrelsen och motioner från medlemmarna 

A. Motorfordonstrafik. (Bil. 4) 

Stämman beslutar godkänna styrelsens förslag om Motorfordonstrafik. 

 

B. Motion, röjning allmänna ytor (Bil. 5) 

Stämman beslutar godkänna motionen. 

 



§ 14. Byggande av slip vid Älgslättsbryggan 

Punkten utgår ur protokollet, då byggandet ej är aktuellt längre. 

 

§ 15. Information från styrelsen. 

Planerade arbeten/händelser 2007 (Bil. 6) 

Stämman godtar de planerade arbetena/händelserna. Ett förslag tillkommer, att gammal 

brandstation och garaget behöver målas om.  

Punkt I (gällande grillplatser) plockas bort ur förslaget och diskuteras separat. 

Efter votering beslutas att det ej blir grillplatser på ön. 

 

§ 16. Fastställande av årsavgifter  

Avgifter 2007 (Bil. 7) godkännes av stämman. 

Stämman beslutar i enlighet  med styrelsens förslag. 

 

§ 17. Styrelsens förslag till utgifts- och inkomstbudget 

Stämman beslutar enligt styrelsens förslag. (Bil 8) 

 

§ 18. Val av två ordinarie styrelseledamöter och tre suppleanter 

Till ordinarie ledamöter för två år väljs: 

Mats Bjelksjö (omval) och Kerstin Hamnholm (omval). 

 

Till suppleanter för ett år väljs: 

Åse Larsson (omval), Sten Brintler (omval) och Per Nilsson (omval). 

 

§ 19. Val av revisor och revisorsuppleant 

Till ordinarie revisor för ett år väljs Louise Warnström (omval). 

Till revisorsuppleant för ett år väljs Gösta Lind (omval). 

 

§ 20. Val av valberedning, samt sammankallande av denna 

Till valberedning för ett år väljs Göran Lövström (sammankallande) (omval) och Lasse Ström 

(nyval). 

 

§ 21. Val av båtkommitté. 

Feltryck i protokollet, punkten utgår. 

 

§ 22. Övriga frågor 

Fråga ställs om Telias plan för bredband. Styrelseordföranden Mats Bjelksjö informerar om 

att Telia har sagt att de skall uppdatera telestationen under maj 2007. När detta skett kommer 

det att bli möjligt att få bredband via ADSL                                     . 

 

Fråga ställs om återbetalning av städavgifter på städdagarna, då en medlem ej fått tillbaks 

pengar trots städning. För andra har det fungerat och information om betalningen går till gavs 

till berörd medlem. Man prickas av efter lista och får då tillbaks städavgiften, 200 kr/tillfälle. 

 

Önskemål och tankeställare om vattenanvändare ges. Var försiktig med vattenuttag, så vi ej 

får in saltvatten i grundvattnet! 

 

Fråga ställs om vilken firma som ska grusa vägarna på ön. Mats Bjelksjö saknar vid stämman 

namn och kan ej meddela detta. Det han kan nämna är att firman finns på Ingmarsö. 

 



Fråga ställs om förtöjningsmöjligheter vid Ormkroken. I dagsläget är det svårt att lägga till 

där, hög sjö pga. Finlandsfärjor. Ormkroksbryggan har skadats av isen under vintern och ska 

åtgärdas under våren. Även då ska förtöjningsmöjligheterna ses över. 

 

Fråga om Ångbåtsbryggan, gällande avgifter. Mats Bjelksjö informerar gällande två delar. 

Del 1; Östra pollaren försvann förra året och det måste åtgärdas med ditsättande av en ny. 

Del 2. På lång sikt behöver vi en ny brygga och därav behöver vi fondera pengar inför detta. 

 

Fråga om byggnadslov gällande bryggbygge i Norrviken. Mats Bjelksjö informerar att nytt 

bygglov skickats in till Österåkers kommun, men svar har ej kommit än från kommunen. 

 

Fråga om kostnader för att bygga om bryggan vid Käringstupan, fanns offert? Kostnaden för 

bryggan blev ju mycket högre än vad som beslutats? 

 Mats Bjelksjö beskrev bryggbyggets gång. När man rev den gamla bryggan upptäcktes att 

alla betongförbanden var trasiga och man beslöt sig då för att göra om hela bryggan inklusive 

dessa. Det blev då ett mycket större arbete än beräknat, därav den högre kostnaden. 

 

Fråga om pengar till att bygga ny brygga i Norrviken, eftersom det i dagsläget inte finns 

pengar till sådant inom föreningen? Mats Bjelksjö svarade att  pengar kan skaffas i efterhand. 

 

Fråga om kö till båtplatser vid Ormkroken. Få står i kö idag. Det ska skapas förutsättningar så 

att man kan lägga till där på ett säkert sätt. Siljabåtarna har dispens att köra 3 knop snabbare 

på vissa sträckor, tex utanför Mjölkö, vilket medför höga vågor bl.a.vid Ormkroken.  

Ormkroken ska iordningställas under våren. 

 

§ 22. Meddelande om tid där stämmoprotokollet sänds ut till medlemmarna. 

Meddelas att stämmoprotokollet ska finnas tillgängligt för medlemmarna senast 1 maj. Det 

kommer därefter att sändas till medlemmarna i samband med årsavgiftsavin. 

 

§ 23. Stämmans avslutning 

Ordföranden tackar för visat intresse och förklarar stämman avslutad. 

 

 

Vid protokollet: 

 

……………………. 

Åse Larsson 

 

 

 

Justeras: 

 

 

……………………. ……………………… ………………………. 

Lars Lindström Siroun Forsberg Christer Kvarne 

  

 

 

 

         


