
Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma med medlemmarna i Dyviks Samfällighets-
förening den 15 juli 2007, kl. 10:00 i Lisö Bygdegård. 
 
 
§ 1 Ordföranden förklarade mötet öppnat. 
 
§ 2 Förteckning upprättades över närvarande representanter för fastigheterna i 

föreningen. En fullmakt inlämnades. Närvaroförteckning samt fullmakter 
godkändes som röstlängd för stämman. 

 
§ 3 Stämman förklarade sig kallad i laga ordning. 
 
§ 4 Den utsända dagordningen fastställdes för stämman. 
 
§ 5 Föreningens styrelseordförande valdes till ordförande för stämman och Ulf 

Håkansson utsågs att föra protokoll över dagens stämma. 
 
§ 6 Till justeringsmän valdes Lars Hedbeck och Irina Pettersson, som tillsammans 

med stämmoordförande skall justera dagens protokoll. 
 
§ 7 Förelades: a) förvaltningsberättelse, b) balans- och resultaträkning, c) 

revisionsberättelse, enligt bilagor i kallelsen för stämman. Balans- och 
resultaträkning fastställdes och stämman beslutade i enlighet med styrelsens 
förslag. 

 
§ 8 Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för årets förvaltning. 
 
§ 9 Beslöts enligt styrelsens förslag om avsättning och disposition av medel för 

underhålls- och förnyelsefonder. 
 
§ 10 Beslöts att inget arvode skulle utgå till styrelse eller revisorer. Stämman 

accepterade ordförandens förslag, att styrelsen kan disponera SEK 5000/år för 
särskilda utgifter (avtackning av ledamöter i styrelsen, redskap, lekutrustning 
etc.). 

 
§ 11 Beslöts att följa styrelsens förslag till vägunderhållsplan 2007-2010. Påpekades 

att det vintertid är mycket halt på Norra vägen från Tottie och norrut. Styrelsen 
skall beakta möjligheten att sanda vissa sträckor i samband med plogning. 

 
§ 12 Styrelsens förslag till utgifts- och inkomststat för det kommande bokföringsåret 

och debiteringslängd för föreningen fastställdes. Ordförande påpekade att 
medlemsavgifterna skall erläggas inom 30 dagar efter emottagande av översänt 
inbetalningskort. 

 Beslutades att höja avgifterna för sektion 1 med SEK 250. 
 
§ 13 För nästa verksamhetsår omvaldes Bernt Söderlund till ordförande samt Nils 

Djurberg, Ulf Håkansson, Martin Rudling, Dag Svedung och Andreas Öhman 
till ledamöter. Till ny ledamot invaldes Rolf Lind.  
Till styrelsesuppleanter omvaldes Jan-Inge Månsson och Ola Karlsson samt 
valdes Åke Norberg. 



 
§ 14 Till revisorer omvaldes Marcus Rudling och invaldes Charles Hillgren. Till 

revisorssuppleant omvaldes Peter Fahlen. 
 
§ 15 Till valberedning omvaldes Lars Werner (sammankallande), Gulli Moquist och 

Lars Hedbeck. Valberedningen påpekade att man gärna emotser 
intresseanmälningar beträffande styrelsearbete från medlemmarna. 

 
§ 16 Nils Djurberg redogjorde för bryggornas behov av reparationer/förnyelse. 
 Nuvarande brygga byggdes ut och färdigställdes 1977. Det finns idag ett behov 

av att främst förstärka stenskistorna samt att muddra för att erhålla ett större 
djup längst in. Det finns även ett behov av vassröjning söderut mot tomtgränsen 
till Pettersson. 
En större renovering av bryggan kommer att bli dyr varför medel måste avsättas 
under en längre tidsperiod innan arbetet kan påbörjas. Alternativt kan arbetet 
finansieras genom lån eller att en engångsavgift tas ut från föreningens 
medlemmar. Styrelsen undersöker för närvarande olika alternativa lösningar 
samt hur kostnaden kan fördelas inom föreningen. 
Bryggans södra flygel samt bojarna söderut befinner sig i dagsläget någon meter 
in på Irina Petterssons tomt. Enligt uppgift lär det ha funnits en muntlig 
överenskommelse om detta med den tidigare fastighetsägaren. Vid ett framtida 
större renoveringsarbete eller förnyelse av bryggan kommer detta att beaktas. 
Det konstaterades vidare att det för närvarande inte finns något större behov av 
nya båtplatser.  

 
§ 17 Ordförande meddelade om möjligheten att frivilligt införskaffa 

vägnummerskyltar. Ett förslag på utseende samt en anmälningsblankett finns 
bilagt kallelsen till stämman. 

 
§ 18 Meddelades att stämmoprotokollet kommer att hållas tillgängligt hos styrelsen 

från söndag 29/7 och att det därefter kommer att delas ut till föreningens 
medlemmar. 

 
§ 19 Ordföranden förklarade mötet avslutat. Lars Werner tackade styrelsen, å 

föreningens vägnar, för ett gott arbete det gångna verksamhetsåret och särskilt 
Lennart Hall för många års förtjänstfullt styrelsearbete. 

 
Lisö den 15 juli, 2007 

 
 Vid protokollet Justeras 
 
 
 
 Ulf Håkansson Bernt Söderlund Irina Pettersson
      
 
 

Lars Hedbeck 
 
 



 
 
Efter den formella stämmans avslutande togs följande frågor upp: 
 
Det anmäldes att årets sommarfest skulle äga rum på sjöslätten lördagen den 28 juli 2007. 
Tidpunkt kommer att anslås senare. Festkommittén med Åke Norberg (sammankallande), 
Gulli Moquist, Eva Salomonsson, Fredrika Werner omvaldes samt Katarina Hall invaldes. 
 
Det framfördes ett önskemål om att kunna förtöja djupgående båtar i viken vid sjöslätten. 
Styrelsen kommer att utreda ansvarsfrågan samt intresset för en á två bojar. 
 
Intresse från medlemmarna att deltaga i styrelsearbetet emotses tacksamt av styrelsen samt 
valberedningen. 
 
Bröllop kommer att hållas på sjöslätten nästa helg. Allmänningen mellan Linder och 
Jarkander kommer att röjas med slåtter för att användas som parkering åt anslutande gäster. 
 
Beslutades att städdagar blir den 29 september 2007 samt 3 maj 2008. Styrelsens gröngrupp 
efterlyser hjälp från medlemmarna vid eldning. 
 
Det påmindes om att bommarna hålls öppna mellan 1/6 och 31/8, förutom halvbommen vid 
ängen som är stängd ovanstående tider. 
 
Ordförande meddelade att Tyréns har gjort en VA utredning beträffande kommunalt vatten 
och avlopp på Lisö och Torö. En uppskattad kostnad för att ansluta sig torde vara i 
storleksordningen 250 000 SEK. Detta ligger förmodligen ganska långt fram i tiden och den 
intresserade kan läsa mer på kommunens hemsida. 
 
En ny undersökning pågår beträffande saltinträngning och salthalt i våra brunnar. Utskick från 
kommunen har kommit i posten. Intresserade vänder sig till Eva-Lotta Mickelson på 
Nynäshamns kommun (08 52068381 alt. eva-lotta.mickelson@nynashamn.se). 
 
Inga nyheter finns att rapportera beträffande de obebyggda tomterna i södra Dyvik, förutom 
att ett visst vägarbete med utfyllnad utförts och att vissa spekulanter ev. har siktats i området. 
 


