RAMSDALENS BYALAG – Årsmötesprotokoll
2013-02-17

Tid: kl. 16.00.
Plats: Vendelsö Scoutgård
Närvarande: Deltagarlista bifogas 41 deltagare

1. Mötet öppnades av Hans Carlsson.

2. Föreläsare
Jonas Lindström, miljösamordnare för Teknik & Va i Haninge hade förhinder. Lasse
Sandberg gjorde en presentation om dagvattendammen som byggts upp vid Ramsjön och att
kommunen frågat Byalaget om vi kan utöva viss skötsel och tillsyn över denna. Lasse hälsade
att kommunen vädjar till invånarna att inte tvätta bilarna på gator och garageuppfarter för att
undvika föroreningar i dagvattensystemet.
Jan Jaremark berättade om en vattenskada han råkat ut för i sin torpargrund. Jan grävde en
tunnel under torpargrunden för att undersöka bjälklaget under badrummet i sin VP-villa
(enplans). Det fanns två små sprickor i avloppsrören som läckt under en längre tid. Fukten
hade spridit sig till bjälklaget via asfaltboarden. Avloppsrören från första generationens pvcrör håller i ca 30 år. Åtgärden blir ett nytt rörsystem under bjälklaget i stället för i bjälklaget.
Kostnad ca 10 tkr. Jan rådde alla att börja titta under sina hus.
4. Val av mötesordförande.
Mötet valde Torbjörn Jansson
5. Val av mötessekreterare.
Mötet valde Sven Gustafsson
6. Val av två personer som jämte ordförande skall justera mötets protokoll, samt vid
behov fungera som rösträknare.
Mötet valde Lasse Sandberg och Anders Jansson
7. Fråga om mötet utlysts stadgeenligt.
Mötet fann att mötet var stadgeenligt utlyst.
8. Styrelsens och revisorns berättelser över verksamheten det gångna året.
Mötet godkände revisionsberättelsen och verksamhetsberättelsen
9. Frågan om ansvarsfrihet för styrelsen för 2012.
Mötet gav styrelsen ansvarsfrihet för 2012.
10. Val av styrelseledamöter för 2013 enligt valberedningens förslag.
Mötet valde i enlighet med valberedningens förslag
Ordförande Hans Carlsson
Kassör Bo Lindkvist
Ledamöter
Sven Gustafsson
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Jenny Ekman
Jenny Georgsson
Ramona Ekedahl

11. Val av revisor jämte revisorssuppleant för 2013 enligt valberedningens förslag.
Mötet valde Björn Torenius som revisor och Nisse Hägglund som suppleant.
12. Fastställande av årsavgift för 2013
Mötet fastställde medlemsavgiften till 100 kronor.
13. Fiberutbyggnad i Ramsdalen. Resultat av genomförd enkät.
Styrelsen har skickat ut en enkät över hushåll som vill ha fiber i september och oktober. Av
214 hushåll har 214 svarat. 100 är intresserade, 45,73 procent. Det fanns olika åsikter om hur
viktigt det var med fiber. Många kunde konstatera att det fanns för lite kunskap om fiber hos
hushållen. Telia vill helst ha 60 procent. Mötet tyckte att styrelsen skulle fortsätta att arbeta
mot fiberleverantörer för att få fiber till Ramsdalen. Mer information om fiber och möjligheter
till finansiering går ut i nästa Byalagsaktuellt.
14. Aktiviteter
• Förslag till skylt, Sven redogjorde för styrelsens förslag att byta ut den gamla
välkomstskylten vid Ramsdalsvägen till en kostnad om ca 5000 kronor. Mötet tyckte att det
var ett bra förslag och bad styrelsen att titta på möjligheten att sätta upp skylt även vid den
andra infarten till Ramsdalen. (Grenvägen)
• Fartdämpande hinder, hyra av utrustning för hastighetskontroll.
Lasse Sandberg hade tagit reda på kostnaden för hyra av mobil hastighetsskylt, 3500 kr/vecka.
Ragnar Fossgaard hade tagit fram en kostnad för farthinder i form av blomlådor på
Ramsadalsvägen, ca 10 000 kr. Mötet tyckte inte att trafikproblemen var tillräckligt stora för
att styrelsen skulle fortsätta med dessa åtgärder.
• Skräpplockardag vid Ramsjön.
Sven upplyste om skräpplockardagen i höstas då ett tiotal hushåll städade runt Ramsjön med
avslutande grillning. Styrelsen tänkte också anmäla Byalaget till de nationella
skräpplockardagarna i vår.
• Grannsamverkan: Inbrottsvarning och Grannlappen
Arne Strandborg upplyste om att medlemmarna kunde hämta information på gsv.haninge.org.
Haninge Lions har sponsrat grannstödsbilen med en hjärtstartare. Ny mobilteknik kommer
också att göra det lättare att komma i kontakt med granstödsbilen.
• Trädbeskskärning
Hans Carlsson informerade om anmälningsblanketten som kommit med Byalagsaktuellt.
Styrelsen kommer inte att administrera några anmälningar utan detta sker direkt med
företaget.
15. Ärenden som hänskjutits till årsmötet.
Inga frågor hade hänskjutits
16. Skriftliga frågor som väckts av enskilda medlemmar.
Inga skrifltiga frågor hade väckts av medlemmarna.
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17. Övriga frågor.
Mötet ställde sig positiv till att styrelsen skulle åta sig att se till dagvattendammen vid
Ramsjön. Åtagandet kommer inte att innebära några juridiska skyldigheter för föreningen.
Mötet tyckte att kommunen skött snöplogningen på ett mycket bra sätt under vintern, och att
styrelsen skickar ett tackbrev till vägavdelningen. Fastighetsägarens eget ansvar för snön på
sin tomt togs också upp på mötet.
Ragnar Fossgaard avtackades som avgående styrelseledamot och Jan Jaremark avtackades
som avgående kontaktombud.
18. Årsmötet avslutades.

___________________________
Sven Gustafsson, sekreterare

___________________________
Torbjörn Jansson, ordförande

___________________________
Lars Sandberg, justerare

___________________________
Anders Jansson, justerare
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