Protokoll fört vid Landsorts Byalags årsmöte den 27 juli 2008
Inledning: Ordförande Bo Engqvist hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.
1. Till mötesordförande valdes Bo Engqvist
2. Till mötessekreterare valdes Charlotta Lindgren Östlund
3. Till justeringsmän tillika rösträknare utsågs Arthur Hultling och Mats Mothander.
4. Frågan om årsmötet varit stadgeenligt utlyst besvarades av mötet med ja.
5. Parentation över medlemmar som avlidit under året: Torsten Carlsson och Bertil
Nyberg.
6. Föregående årsmötesprotokoll lästes upp och lades till handlingarna.
7. Styrelsens verksamhetsberättelse gicks igenom. Under denna punkt väcktes frågan om
ett utökat beträdande av fyren för allmänheten och huruvida styrelsen ytterligare har
drivit denna fråga. Styrelsen har ställt frågan till Sjöfartsverket som har sagt nej till att
tredje man får beträda fyren. Räddningsverket har gjort denna bedömning. Björn
Öberg berättade att den 17/8 är det fyrens dag. Sjöfartsverket har tagit försäkringar
enkom för denna dag, då fyren kommer att visas. Fråga ställdes hur arbetet
framskrider med nedmontering av bunkrar. Framåt kommer mer plombering än
nedmontering att ske. Tredje batteriet kommer ev. att visas offentligt.
8. Revisorernas berättelse lästes upp av Ulrika Scheffer och godkändes av mötet.
9. Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för det gångna året.
10. Val av styrelse, Bo Furevik, Charlotta Lindgren Östlund valdes in som ledamöter på
två år. Omval av Anders Eriksson på två år samt omval av Bo Engqvist som
ordförande på två år.
11. Val av revisorer Hans Backman, Ulrika Scheffer omvaldes på ett år. Mattias Miksche
valdes till ersättare.
12. Val av valberedning Christina Liljegren samt Carin Bohlin Bagge valdes för ett år.
13. Val av materialförvaltare Björn Öberg kvarstår som förvaltare av vedkapen och
klyven. Bo Engqvist tar ansvar för motorgräsklipparen.
14. Val av festkommitté:
Mattias Miksche och Helen
Elin och Peter Lind
Marianne Johnsson
Kalle och Louise Andrén
Emmy Backman, Tuva Backman, Lisa Backman och Maja Backman

15. Två stycken motioner har inkommit till mötet. Den ena insänd av Per Lind, gäller det
ökande antal motordrivna fordon som framförs på ön och att vissa fordon framförs i
mycket hög fart. Motionären vill att styrelsen avfattar en enkel skrivelse till
Länsstyrelsen med byalagets önskan om att hastigheten på ön ej skall överträda
30km/h. Generellt är det 70km/h som gäller utanför tätbebyggt område men det finns
ett beslut av Länsstyrelsen sedan 1970 om hastighetsbegränsning till 30 km/h. På ön
bör således 30km/h gälla som högsta tillåtna fart och hastighetsskylten på 30 km/h
skall återuppsättas i Norrhamn. Dessutom bör en betydligt lägre hastighet gälla inom
byn. Varningskylt med lekande barn skall införskaffas av byalaget och även den
uppsättas, förslagsvis vid norra infarten till Storhamn. Mötet biföll denna motion.
Den andra motionen insänd av Kerstin Krantz gäller att arbeta i Albert Holms anda
och bevara, försköna och utveckla ön. Motionären vill att ett minnesmärke sätts upp i
form av ett konstverk av Ole Drebold t ex ”Droppen” i samband med 100-årsminnet
av tillkomsten av Holms ristning ”AH 1910” vid Saltmars backe. Motionen bifölls av
mötet och styrelsen fick i uppdrag att lösa frågorna runt denna motion.
16. Fastställande av medlemsavgifter beslutades vara oförändrat
50 kr för vuxna och 10 kr för knattar upp till och med 15 år.
17. Övriga frågor
Ny midsommarstång måste anförskaffas, Inger Wallander arbetar med frågan
Handelsbodens tegeltak är utbytt. 375 pannor med Torö tegel ligger lagrade bakom
fågelstationen. Dessa skänkes/säljes bort. Om någon vill ha detta tegel är man
välkommen att hämta det. Anslag kommer att sättas upp på anslagstavlan på Landsort,
även ett anslag kommer att sättas på Torö.
Nynäshamns församling är tillskriven frågan om minneslunden på Landsort. Torö
Ösmo församling har inget intresse att driva detta. Eva Lind bevakar svaret från
Nynäshamn.
SVF har fått skrivelse från LSMC, Arrendatorsföreningen och Byalaget angående de
störningar som har skett under högsäsong pga. grävarbeten. Inget svar har inkommit.
Öjavallen är klippt och iordningställd.
Öjaleden är röjd och markerad. Skyltarna är framme.
Fråga uppkom av Mattas Miksche om det finns någon beskrivning vad/ vilka åtagande
SFV har, och vad som får göras.
Björn Öberg gav en historisk tillbaka blick, och Per Lind påpekade att Landsort är ett
naturreservat och vad som följer med det.
Björn Öberg föreslog att en skrivelse till Länsstyrelsen bör sändas från byalaget där
det påtalas att SFV ej bör få en generell dispens för schaktarbeten. Detta på grund av
att de ej skött sina åtagande samt att vissa arbeten helt saknar tillstånd.

Ordförande berättade att 2/11 besökte, Landshövding Per Unkel, generaldirektören Bo
Johnsson SFV, kommunrådet Ilja Batljan/Nynäshamn Landsort och träffade
företrädare för arrendatorsföreningen, vattenföreningen, LSMC, Landsortstrafiken (se
verksamhetsberättelsen). Vid detta möte framkom att SFV, arrendatorsföreningen och
byalaget kommer att kontinuerligt träffas 1-2ggr/år, för att vi skall kunna få
förhandsinformation gällande större förändringar som kan komma att påverka oss.
Ordförande påpekade att en ingen kontakt tagits gällande förslaget på förhöjda
arrenden och att detta påtalats för SFV.
Trampolinen samt stegen i Kummelhålet behöver renoveras. Styrelsen kommer att be
Bo Liljegren om hjälp i frågan. Någon nämnde EU anpassning av trampolinen samt att
det gamla fundamentet som finns bör användas.
Sopcontainer som både är gamla, farliga samt luktar illa togs upp. Margareta SjöblomKriisa kommer att ta upp frågan med SRV.
Vissa träd har blivit beskärda under våren. Tillstånd har funnits. Påpekande kom att
man skall ta bort riset efter beskärning. Frågan skall tas med till
Arrendatorsföreningen.
Handelsbodens arrendatorer avslutar sitt arrende den sista mars 2009. En arbetsgrupp
kommer att bildas för att se över hur driften av verksamheten skall kunna gå till och
om samverkan kan ske mellan de olika näringsverksamheterna på Landsort. Eva Lind
och Per Lind är sammankallande till denna arbetsgrupp som kommer att innehålla
representanter från Landsorts näringsverksamheter.
En ideskiss har tillsänts SFV på hur våra hamnar skulle kunna förbättras med tanke på
näringsverksamhet. Björn Öberg vill att byalaget och arrendatorsföreningen backar
upp denna skiss.
Mats Mothander tog upp frågan om giftalger och vårt dricksvatten. Byalaget kommer
att kontakta Vattenföreningen och be dem ta vattenprover när det är som värst för att
utröna huruvida det påverkar vårt dricksvatten.

18. Ordförande tackade samtliga närvarande och avslutade mötet.

Vid protokollet Charlotta Lindgren Östlund
Justeras

Artur Hultling

Mats Mothander

