
EDHOLMA TOMTÄGAREFÖRENING KALLAR TILL ORDINARIE

FÖRENINGSSTÄMMA SÖNDAGEN DEN 29 MAJ 2022

Stämman börjar klockan 13.00

vid Kvarnen på Edholma



Förslag till dagordning vid årsmötet vid Kvarnen den 29 maj klockan 13.00

2022

1 Mötets öppnande

2 Val av ordförande att leda förhandlingarna

3 Val av sekreterare

4 Mötets behöriga utlysande (kallelse med post eller e-post minst 14 dagar före)

5 Upprättande och godkännande av röstlängd och dagordning

6 Val av justeringsmän att jämte ordförande justera protokoll

7 Verksamhetsberättelse för 2021. Beslut att fastställa densamma

8 Framläggande av årsredovisning

9 Framläggande av revisionsberättelse

10 Beslut om fastställande av resultat och balansräkning

11 Beslut om disposition av resultat enligt fastställd balansräkning

12 Fastställande av budget

13 Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna

14 Fastställande av arvode till ledamöter och suppleanter för 2022

15 Val av styrelseledamöter samt suppleanter

16 Val av revisorer samt suppleanter

17 Val av valberedning

18 Inköp av byggnadsställning till kvarnen för 60 000 sek

19 Motion 1, förslag på åtgärder:

Att förstärka vägarna på Edholma då belastningen har ökat och kommer förmodligen öka då fler

fastighetsägare befinner sig på ön året runt. Vägen är på många ställen våt och lerig vilket gör det

svårt att gå, och risken för halkskador ökar, man väljer också att gå utanför vägen som gör att man

förstör naturen vid sidan av vägen. Exempel på sträckor som bör förstärkas:

Från fotbollsplanen och upp mot Elisson



Från korsningen vid Claessons fram till Nordlunds

Detta är bara två exempel det finns många fler sträcker, man bör göra en besiktning och bedöma var

förstärkning av vägen behövs göras

2. Längs med vägen behövs träd och buskar gallras då träd hänger över vägen och kan utgöra en

fara. Buskar och sly breder ut sig över vägen och gör den smal. Övrig skog och skogsytor behövs

också ses över. Målet bör vara att få en trevlig skogsmiljö med stor mångfald, där träd av olika ålder

och arter kan samsas, naturen skall vara lättillgänglig och attraktiv för oss alla som bor på Edholma.

Idag är många skogspartier farliga, otillgängliga att gå och vistas på och det ser inte trevligt ut.

För att dessa åtgärder ska kunna genomföras behöver detta upphandlas, omfattningen är för stor och

riskabelt för att genomföra med Tomtägarföreningen medlemmar. Det behöver också genomföras

skyndsamt innan det inträffar en olycka.

Crister och Carina Edholma 1:6

20 Midsommar firas traditionsenligt på lördagen klockan 13.00.

Vi söker medlemmar som vill ta hand om pilkastning, peka rätt, andra aktiviteter samt gräsklippning

runt stång och fotbollsplan. Midsommarstången kläs på fredag  klockan 15.00  och fotbollsmatchen

startar klockan 11.00 på söndagen.

21 Övriga frågor

22 Mötets avslutande

Edholma Tomtägareförening (ETF) Verksamhetsberättelse för år 2021

Årsstämman hölls den 30 maj vid Kvarnen på Edholma, inga deltagare utöver

styrelsen närvarade pga Covid-19.

Styrelsen har bestått av:

Peter Carlson (ordförande)

Magnus Rittnor (sekreterare)

Johan Lundin (kassör)

Caroline Westcott (ledamot)

Johan Torstenson (suppleant)

Lars Elison (revisorer)

Lena Rinne och Kerstin Lindström (revisorsuppleanter)

Bengt Elison och Lars-Åke Fredberg (valberedning)

Medlemmar: Föreningen har under året haft 104 medlemmar.

Medlemsavgiften har varit 700 kr per tomt.

Naturvårds dag/gemensam arbetsdag för alla medlemmar: Vid arbetsdagen 25 september röjdes



det vid Östra/Bets udde Kvarnen och fortet. Efter avslutad arbetsdag bjöds det på goda grillade

korvar,  läsk och öl. Ett stort tack till alla er som kom och arbetade för vår sak!

Övrigt: Dikning och rörnedläggning vid korsningen Elison borgar för mindre lera i höst/vinter, tack

alla inblandade.

Renovering av Kvarnens tak samt målning av väggar är påbörjad av Johan Torstensson.

Midsommarfirandet var inställt pga Covid-19

Simskola: Årets simskola var traditionsenligt veckorna 28 och 29 och vi tackar Anton och Lovisa

Elison för bra arrangemang.

Edholma i december 2022

Peter Carlson

ordförande Edholma Tomtägareförening


