
Brunns Fastighetsägarfiirenin g - BtrIf'

Org.nr 814{}00-7tl9tl
Hemsida: rvww'brunnsfast'se

Protokoff orAinqrie årsFlöt

l,ördagen den 22 ryÅ12017, kl' 10'00

Lokal: Bnrnns skola matsalen

;r*;d*;:omsctertrnar varav 1 med tullmakt'

1' Mötets öppnande' 
.arna välkonna och fbklarade mötet Öppnat'

ötam*"å,i" Lars Falke hälsade medlemm

2. Godkånnande av att kdlelse utsånts i stadgeenlig tti' ' '
Möt€t fastslog 

"o 
diiJr*liil eo*ot"t skett i stadgeenlig tid'

3. 
il?if;1i1ffi.ffi?åfllo.ti,!ä'**, se pkt 16. Den frreslapa dagordningen raststä*des .

4.Upprättanrleavröstlångd.Röstbe-råttigadskallupPgefastighetsbeteckning.
Röstlängd/ närv*oää"åiiog upprauades på utlagda listor'

5. Val av mötesfuuktionärer
r Ordföraiå" - fo*tf"gt och valdes Claes Göran Kaselli

oSekreterare-FöreslogsochvaldesKjellJonson'.
r Justeringsmån - Föreslogs *rr "Ja"r 

Thomas Johansson och t'ars Bennerteim

(röstäknare)-

6. Styrelsens verksamhetsberättetse för 2016'

vrrr."**,"t u"ratålääöiffi 4rrr"aquirnine 
var bifogad kallelsen.

Resultaffikningen redovisade intiikter pa iffi* odr köstnader pa t+S-fZtttt (varav skattekostnad

6 44glr och kostnad ny belysning ga"griö"" uuo"t re"rgru.ygg*'ss 7771K) : resultat - 56 405kr'

Baransråkningeo r"ooriruoJ stutoer *o'iäliöä p;'i 6{rT4zk varav eget kapital 1 354 384kr'

Frågorfrånstämmanangåendev-erl:lmhetsberättslsen/fusredovisningen:
påpekande * r.ääJiu*pUyr" r Ze6k;. **"t;;b" Bagerivågen' I öwigt inga frågor'

ståmman godldnde hilreftef verlsamhetsberättelsen och årstedovisningen för 2016'

1. Revisorernas beråttelse'
Revisionsberättelsenförverksamhetsåret2016föredrogsavrevisomNilsÖstling:

. styrelJJä*A*ing uu ""**oÅÅ 
har intJgivit anledning till anmär*ning'

.l'*,,.*rtut*io+ösrofÖreslåsattbalanserasinyrä}cning.
o Revisorema föreslår årsmötet att bedlja $b/relsen ansvanfrihet för verksamhetsäret 2016'

Stiimman godkände revisionsberiittelsen frr 2016'

8- 
flilääJtliiffff;tffi;" styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret ?ot6 -se pkr 7'

9' Fastställande av avgifter och arvoden'

Styrelsen mt*r"t läin"oi"au meol"msavgifter ' 
dvs 150:- / år

styrelsen aroia, "iirrroo* 
rr"n tä'.ä*.io"nt prisbasbetopp dvs f'n' lr 200kr'

arvodet r.r, "JÄ, .*a 
"o 

planeringsdag inkl middag.

Stämmanbestutadqentigtstyrelsensförslag.

{6f,1d-,



10. rnkomm motioner. Motionerna påverkar budgetfiirslaget varför beslut om dessa tas före

Budgetbeslutet

Motione,rna bifogas kallelsur sid 2'

1)Motion*årrKBKangåendeq*q*siering(50Yo)ayls.lutn|ssavgiftsrspillvattenfdrafiklara
kommande grr.*u**äGt on för BFF *rr lidx (tåah ueloppet är ca 112 0001ff)'

S*imman besrutade att efter frågor och fiiflydtiganden bifalla motionen'

Observera att det inGar aktuellt nOr narvaranAe itt kiosken skall anslutas'

2)Motionångåendefinansieringavkl!|tlstallningochgrillvidvatEnossevägen(LillaSands
tomtförening); ,"o]i*roti;rJpp ro s*qääätäÅfigen skalt enligt motionen ansYara för inkÖp'

underhåll och eventuella skadeståndsanspråk'

Tttffi#;:t rffiffffi:villkora atr gungsräuningen måste vara cE-märkt, dvs uppffller

harmoniserad europeisk produktstandard'

- Skall inte kommunen såför lekutrustning?
Lr-[ll!lr-l lrr

Alla barn skall varavälksmna'la.llat Lts'l

fu det BFFs sak att sttra3a en begrlinsad grupp rnedlemmar?
^t**- Ar d€t BFf s saK ac sr(xrJa Eu ucsrnDqs -ä i*G-aA* av BFF att ta liknande initiativ.

- ir*if,at initiativet kan uppmuntra medlemnt

- se vidare Pkt 16'

Ordforandensåg3alternativtillbesluubifall'bifallmedvillkor'"::tug'
starnman rcsrutaoe utäiiäi nil*or om cE- märkning av gungstållningen.

1 medlem Yrkade avslag'

3) Motion angående anläggande-av.bas-tu på bef gammal stengrund oå Varvshobnen'

Motionären Fredrik Jansson redogiorde fut *"ii":*"t tsmad-ca 85 0001ff inkl material 'tillstånd

och atete ,or" *"ri ",ruÅ 
av å-edlemmäi på--rt"Äaugo- Leverantör av byggsats och

ProjektgruPP kan Presenteras'

tg;åTffi#rtffirdfmmg 
som är for en bastu måste vara beredda på att €nsaseftr

sig i &ift, riot""r och tillsyn, t 
"x 

ria 
"o 

ta"toförening som ansvarar fö'r det praktiska'

r Det * "it igrli * 
"u"otoå 

U*u, n,,u"sietua av föreningen är 1ätttilgänglig fÖr alla

medlemmar'
r Risk fornedskpnin& stömingar frfui festande , tillhåll, vandalisering'

r Var ska man partera om man tarUilen för attbasta?

r Bidrag nan g-'FF kan bara ges förutsatt afi alla tillstånd kan beviljas'

Ståmman beslutade med rösterna 12 emot / 7 för att inte bifalla motionen (handuppråckning)'

En medlem *rag 
"nJ, 

ili*Jutt a"t n* i" äkiit; avslå en motion om bastu "för alla'' men

biålla gungstiinning "ftir några'n'

11. StYrelsens förulag till budgel--- 
faststnlbnde av budget lör år 2017'- 

-s ?., o,','L. ^.h lrnctne'er nå 212 200kr
styrels€ns budgetförslå i kallelsen redovisade ir*ätder på ?9 900tf, och kostnader pä21221

varav den största öå är underhåll ftstighet 170 000kr'-

c Kosbaden g5 0001fi avseende bastrivarvsholmen har ovan stnrkie i som öljd av beslut enligt

Pkt 10.

Ingaöwiga&ågorlsynpun}terfrånstiimman.
stiimman beslutadq efter justering enligt ovan att godkänna budgeten föt 2al7 '

\

{flt' 
\



12. Val av styrelseledamöter och suppleanter

valbereåningen 6;ffi**t föreslog ( se kallelser):Falke 
(omval)

;;t;; ltu: AnnaBerg(omval)--

il;; 2 ät: Bemt Melin (omval)

;"ipt"*, 1tu Per-OlofFransson(omval)

;;öiä; ltu rommYwallentin (omval)

Ståmman Uedutade enfigt valberedningens forslag'

13. Val av rsvisorer och revisorssupplqntel på 1 år' -- -

Yalberedningen g"oåt n"*is iind ttreslou ( se kallelsen):

Till ordinarie revisorer fÖreslogs *nu!d i{it dfi"c (omval) Hans Ramström (omval) '

Till revisorssuppl"äää;";;gt *tt gätJ eroäb"tg (o*nal) Erika Lind (omval)'

14. Val av ledamöter till valnåmnden- -- 
fiff vahämnd föreslogs och valdes (sittande):

Dennis Lrrd (."J',;ffJ."åö;ä; öit*r' r'riu"l Karlsson (alla omval)'

15. nestut nr 2 om förtyiiligande av stadgarna Ändring av stadgarna krdver beslut vid två årsmöten

Beslutet rör ftiliandafiirrydligande "td.ryä;;l,,;]tn-1ku'o* 
f,ar ratt att vara medlemmar i BFF'

Idag hm ,*og"*räiiä0"^-iärvo.r*":- rore,,i"gä" utgör en sammanslutning av fastigbetsågare

under Brunn 1:1 i Ingarö" vilket sfyrelsen anser inte mogvarar den aktuella situationen och onakat en

del oklarheter o* uiik" fastigheter 1oT 
skail ingå'

pastiehetsågarfiörsöe;nät a"e"i"*rli"i"zt"* sedan lärge som Brunn 2: 1'

ClaesGörarrKaselliharpåstyrelsensuppdraginfÖrsEmman2016begärtuthandlingarhos
Lanfinäteriet octr Ritsarkiv* *gtun{" lTrä.iiåänt"g ufo*aet av drunns Fastighetsägareförening

""h 
ttlk. fastigheter som då skulle ingå'

Ett gåvobrev otaåt * uauur*d" äclr.o skiirgådstomter ftån 1956 med tillhii'rande

Lrä ,orn redovisar avgränsningen har tasits fram'

Avsryckning ft'å"ä;-r.l or, äragt"öTäää""*'ana"* diirefter och den nva fastigheten kom

att å Uetectningen Brunn 2:1 som gäller idag'

Sryretsen n "r*räffio-ilariogiil 
ålöä ordalydelse: 

, 
"^Förenrngen utgör .en 

sammanslutning av

fastighetsagarerran n*n, t,t ilns*ötä;;ir;;; mt D56 års g&vobrevs kmtbilaga"

Stämman beslutade enligt stvrelsens förslag' Fght:"-:Yl-:Tigt 
stadgarna'}S :t:å på varandra

fötjande sråmmFs"riui t iogs på starnmå 2016 ;h tudringen kunde nu darsr faststiillas '

tO. övriga frågor
rNilsÖstlingfÖreslfoattenlekplatsmedgungsällningochsandlådaanläggspåFladenväge'n

intill den nyanlagdaboul"u*"i-*rt "tiefr 
tidt*-*"d me'del i samm& storleksordning som

XX**Jj; iå"Jrflnu sradgama inte behandra försraget som en motion utan föresltu att

sryrelsen arbetar vidare med dålä;;Fa5e y*r[o""t förslaget med as intresserade

boende i området uia Haaernaäääruar å rurenmg som &iver-ftågaa i likhet med Lilla

Sand på Vatftnossevägerr ' -^ r &--r--
SUimman b gslptads *nt i gf ordfÖrandens forslag'
stämman oesturaoe E'rt*r vrwvrs**" --*;nroblem med synlig i påväxt mrkduk vid

r"rät"Ä*tta"t naden: sfrelsen *t,u'fl};Laaar- 
nv r{nk ftrr komnlicerat / dyrt.'-ryffiåHff 1äj1ffi;;åä;;JäJT"uo"i'u'vn"',y-S-**5::ffi1åYfi istrandkant€n . MoJllg atFats 'u 

urvr Dsru ' '-'--f.irattoi"g"o 
inte blockerar tillfart till

äåfl.t;til meste år*lapåatt båtstötfrtingen i

stranden med schaktmaskiner o liknande'lilfrutåsll ui

Dennis Lind informerar om metartiivringen 1? juni kl 10, samlt:il:lry:
: 3:ää iilä ffiäTä"Jöä ä ff;;#; sgis Yi"TJ*ilffi"strank 

med

;ä:ffifä"ä?*ä*u*o*rååen eftersom mopedtrafik redan är rdsjuden'

ffir



Pkt 16 forts

18. Mötet avslutas
MötesordfÖranden tackade medlemmarna fÖr visal intresse och förklarade årsmötet avslutat'

Ingarö 2817 -05-06

/
Mötessek$Cte

Lars Bennerheirn

Detaljplan ftir Bnrnns c iir antagen 1v ko-mmunen men Bnrnns vägfiirening har överklagat

planen till Mark o"n uiljfoästolen ftir att yägen fi'ån layn cedersfiöms väg till rondellen

föreslås ersåttas uu *o täf geoguag och att atternativ ut-/infart vid rondellen slopas"

.Berörd fastighetsägare tt unit fo,, att stora träd vid behov tas bort vid gränsland mot BFF'

särskik nar Utiden viixer över vägen'

Diken över egen tomt re. itgg"t iien dock med rör med tillräcklig kapacitet så att inte vägdiken

eller BFFs diken dllms uPP.

FrågaombelysningsftreningGamlaBrunnsv:finnsingenidagmenCHArbeniusarbetarmed
ffigan ( ingen ffiga fÖr BFF)'

Hemsidan brunnsfast.se : styrelsen kommer att arbetå med kontinuerlig uppdatering och

kompletteringar rned mailadresser'

Fönlag om ta fram 
"i"tt"ti'tgtftttt'linfo 

på hemsidan om lekplatser mm kom upp'

Fråg; å Skogsvårdsplanen: Ghovs godkånnande av kommunen?

Svar: planen ar in*iJä iifikomminen ör yttrande, särskih gällande områden med

sfandskydd viA ffaOen octrÅtervallstrAsk; BFF hal inte fått något svar än trots påstötningar

upprepade gånger'

vad gäller fallfärdiga fiäd vid ledningar skall det rapportems till BFF ftir konrolyåtgåird'

17. Detum fÖr anslående av årsmöterprotokoll
Beslöts titl senast 201?-05-08 på anslagtavlan vid Lövhamrav, KBK och ingaro.com samt snarast

på föreningens hemsida'

öe*\*

Kjell


