Extra medlemsmöte

vid Ensjöholms

By, 2019-03-30

Närvarande: 53 st (Lista bifogas protokollet)

1

Mötet öppnas
Leif hälsade alla välkomna och öppnade mötet

2

Fastställande av dagordning
Dagordningen fastställdes

3

Fastställande av röstlängd
Den deltagarlista som gått runt ligger till grund för röstlängd. Observera att det vid
en omröstning bara är en röst per tomt.

4

Fråga om mötets behöriga utlysande
Normalt borde det vara två veckor men vi kunde inte
kommunen var sen till oss med avtalsförslaget.

få till det den här gången då

5

Val av mötesordförande
Leif Johansson föreslås och väljs.

6

Val av mötessekreterare
Hillevi Luks föreslås och väljs.

7

Val av justerare och rösträknare
Ove Tvren och Robert Nyman väljs.

8

Genomgång av förslag till nytt arrendeavtal från 2019-04-01
Sekreteraren läste igenom punkterna i avtalsförslaget, en i taget och efter varje
punkt gavs tid till frågor och diskussion.
1 Ändamål
Vad gäller gamla bygglov undrar någon? Det finns en preskriberingstid på 10 år, de
som byggt ut för länge sedan behöver inte vara oroliga. Varför kan man få bygglov
om det strider mot vårt avtal? Leif förklarar hur det fungerar när man ansöker om
bygglov och hur det kan gå fel. Kommunen tar på sig att man gjort fel i flera fall
tidigare och har lovat oss att man ska ha bättre ordning på bygglovsärenden som
kommer in så de också godkäns av de som känner till vårt arrendeavtal.
Permanentboende får inte förekomma, och då flera idag bor året runt blir det lite
diskussion här. Leif berättar att kommunen vill att vi som förening ska ha bättre
koll på denna punkt och meddela när detta bryts, men det kommer en punkt
senare i avtalet.
2 Arrendetid
Här försökte vi få till 10 år istället för 5 år men det gick inte kommunen med på.
3 Arrendeavgifter
En höjning av 10% på vårt arrende. Det blir 1112 kr per kvartal.

41ndex
Man lägger nu in en uppräkning på 2% varje arrendeår. Fråga på varför vi då fått
en höjning på 10%. Svaret är att den räknas lite bakåt och ska motsvara 2% per år.
Och att vi genom detta ska slippa höjningar när vi förhandlar om avtalet om 5 år
igen.
5 Fastighetsskatt
Här är en ny punkt som vi inte har haft förut. Tidigare har kommunen själva
betalat detta och tycker nu att det är vi som ska betala detta. De vill införa att det
är vi som arrendeförening som ska betala fastighetsskatt. Taxeringsvärde är 21,5
milj.
Tomten Navestad 3:1 är en enda tomt och det blir en klumpsumma för oss som
ska fördelas på alla våra 88 tomter. Det blir 1875 kr per tomt. Som alternativ kan
styrelsen ta fram ett förslag på hur detta skulle kunna fördelas mellan oss så
eftersom vi har olika lägen och storlekar på tomterna. Det tar vi i så fall fram som
förslag till årsstämman för medlemmarna att ta ställning till.
Mötet tycker att det låter vettigt med en fördelning. Kan man också fördela
summan per kvartal? Styrelsen tittar på alla förslag.
6 Detaljplan och bygglov
Det som är nytt här är att arrendatorn ansvarar för att alla medlemmar följer
detaljplan och arrendeavtal. Vi vet inte hur det här skulle gå till. Ingen vill ha en
polisverksamhet här men i grunden ligger vårt avtal som alla ska följa.
För att förekomma överträdelser pga okunskap -Kan man skriva in i våra egna
stadgar att man ska anmäla till föreningen när man ansöker om bygglov hos
kommunen? Det låter bra, vi behöver ha en rutin på detta.
I flera fall har kommunen gjort fel då man gett bygglov till arrendatorer som redan
har 35 kvadrat. Som vi tidigare sagt så tar kommunen på sig de felen och har en
plan för att det inte ska upprepas.
7 Arrendeställets skick
Samma som tidigare. Förtydligat lite om avverkning.
8 Vatten och avlopp
Det står att vi inte får dra in vatten i våra stugor. Men flera av oss har vatten inne
och några har även avlopp. Behöver man vara orolig undrar någon? Vi vet inte
svarar Leif, här finns egentligen ingen preskriptionstid. Uppfattade vi det rätt att
man kan få ok från kommunen om att borra eller gräva efter vatten på sin tomt?
Ja, så står det. Fråga på vad vitsen är eftersom det står i avtalet att man kan
ansöka få borra/gräva efter vatten om man inte får dra in det i huset. Leif berättar
att han ska på möte med miljökontoret snart och diskutera frågan. Förhoppningen
är att vi ska få rätt att ha ett gråvattenavlopp.
9 Arrendatorns skyldigheter
a) Fråga om diken som är igensatta och är på kommunens väg. Det bästa är att i
första hand vända sig själv till kommunen, händer inget kan man ta det till
styrelsen. Föreningen ska i vår gå runt och göra en översyn och hjälpa till med
diken som vi ska sköta. För de som har tomt som gränsar till kommunens
vägar gäller att vi sköter 1 m utanför vår tomt.
10 Ledningsdragning och återtagande av mark under arrendetiden
11 överlåtelse av arrenderätten
12 lnskrivningsförbud

13 Skick vid arrendets upphörande
14 Skiljedom
15 Hänvisning till jordabalken
Efter att vi läst upp alla punkter i avtalet blir det lite återblick till några punkter.
Leif berättar att det här är vad vi har fått av kommunen och det är dessvärre läget
att acceptera detta eller inte förlänga alls.
9

Frågestund
•

Vad vill vi i ärendet att köpa loss arrendet från kommunen
andelsförening?

och bilda en

Vi var en grupp som tidigare jobbade med detta. Kan vi

återuppta denna grupp?
Förslag kommer att en grupp istället tittar på om möjlighet att justera
och vad det skulle kunna kosta och vad i det som är görbart. Fler är
intresserade och vill ingå i en sådan grupp. Leif antecknar fyra namn, Mustafa,
Stefan, Helene och Esat.
Har vi hört något av kommunen om vägarna. Vi har yrkat om det men inte fått
gehör. Styrelsen har inte haft tid att jobba så mycket på det när man
koncentrerat sig på arrendeavtalet istället. Det vi just nu gör är att ta in
offerter för grävning och asfaltering.
detaljplan

•

10

Beslut
Leif frågar mötet om vi kan godkänna avtalet.
BESLUT: Mötet beslutar att vi går vidare med detta avtal.

11

Mötets avslutande
Leif tackade för bra diskussioner och frågor och avslutade mötet.

Sekreterare

Ordförande

Hillevi Luks

Leif Johansson
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