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Efter den formella stämmans avslutande, togs följande frågor upp 

1. Städdagar: lördag 14 september 2019 och lördag 16 maj 2020. Årsmöte och sommarfest 

hålls på sjöslätten lördag 4 juli 2020, och Dyvik Open i golf, söndag 5 juli 2020.  

2. Björn Rosengren från Lisökalv, ordförande i Havsörn, Upprop mot Landsortsfarleden 

informerade om ärendets handläggning. 

3. Information om den statliga utredningen SOU 2018:34 Vägar till hållbara vattentjänster. 

Punkten utgick, eftersom föredragande Viveka Aveberg var sjuk. Hon skickade dock med 

ett förslag från utredningen: 

”att ett nytt stycke införs i 6§ i vattentjänstlagen som ska göra att kommunerna lägger 

ett större fokus på att bedöma behovet av vattentjänster. Kommunen ska utreda om det 

finns en möjlighet att på ett annat sätt än med allmän va-anläggning uppnå ett 

motsvarande skydd för människors hälsa och miljö”. 

Detta tolkas som ett öppnande för lokala lösningar. 

4. Fastighetsägare uppmanas att rensa bort växtlighet och löv i dikena. Det går också bra för 

var och en att fylla igen gropar i vägarna med grus från utlagda grushögar, allt för att få 

ner vägunderhållskostnaderna. Fastighetsägarna ombeds att parkera på egen tomt, och 

på anvisade platser. Ingen parkering på vägrenarna. Det är de inte dimensionerade för. 

Informerades också om att vi undersöker möjligheter till en ny entreprenör för 

vägunderhållet i en samordning med övriga samfälligheter på Lisö. 

5. Utveckling av Södra viken. Zofia Tucinska och Linda Moris redogjorde för utskickad skiss. 

Djurbergs inbjudes att delta i arbetet. 

6 Bastuföreningen. Ola Karlsson redovisade det uppdrag han och Bernt Söderlund fick vid 

förra årsmötet. Efter samråd med motionsställaren Annika Liljegren finner gruppen att 

det för närvarande inte finns tillräckligt många nya intressenter för en bastu i södra viken 

(endast fyra stycken). 

7 Tillfällig bomkod för mäklare, visningar och hantverkare har införts. Koden kommer att 

ändras efter semestrarna. Infartsstolpen vid södra bommen har tekniska problem. Peter 

Andersson har fler fjärrkontroller till bommarna, för 400 SEK. 

8 Besökande båtar ska märkas, och anmälas till hamnkaptenen. 

9 Festkommittén. Ett tack till alla som har ställt upp för årets fest. Agneta Edin åtog sig att 

vara sammanhållande för nästa års sommarfest, medan midsommarfirande hålls ihop av 

Gulli Moquist, Fredrika Werner och Eva Salomonsson. Men fler nya krafter efterlyses. 

10 Det aviserade Helikopterbesöket blir av måndag 2019-07-08 kl 14 

11 Övriga frågor 

a) Information om den pågående förrättningen, för sammanslagning med Norra 

Vägföreningen. 

b) Uppföljning av identifierade gränsöverskridanden. Efter inlägg av Christer 

Fuglesang och diskussion meddelade styrelsen att den kommer att ta upp 

gränsfrågan för ny behandling under innevarande verksamhetsår. Detta ska 

göras på ett varsamt sätt men ska ändå sträva till varaktiga lösningar och skall 

göras efter samråd. 
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