
Protokoll fört vid Landsorts Byalags årsmöte den 19 juli 2009 

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 Elisabeth Sjöblom.  

4. Frågan om årsmötet varit stadgeenligt utlyst besvarades av mötet med ja. 

5. Parentation över medlemmar som avlidit under det gångna året                                  
Bo Mothander och Margit Parswald hedrades med en tyst minut. 

6.  Föregående årsmötesprotokoll 2008 lästes upp och lades till handlingarna.  

7.   Styrelsens verksamhetsberättelse gicks igenom.  
Frågor som varit på agendan under året  
Ny hyresgäst av Handelsboden samt fortsatt upprustning av lokalerna 
Inköp av badstege och trampolin till badplatsen i Kummelhålet 
Inhyrning av nytt förrådsutrymme i plåtskjulet 
Kontakter med Vägverket och Länsstyrelsen angående hastighetsbestämmelser på Öja 
Kontakter med Ole Drebold inför hundraårsminnet av Albert Holms vägbygge 
Anskaffande av ny majstång till midsommarfesten 
Iordningställning av Öjavallen, Öjamästerskapen i fotboll 
Röjning av Öjaleden och omslipning av sågklinga 

8.   Revisorerna har ej kunnat lämna revisionsberättelse, pga. ett missförstånd gällande 
årsmötets tid. Kassören Inger Wallander redovisade att det finns c:a 30 000 kronor i 
kassan. I sparbössorna för kärrorna fanns det 1825:50, för tvättstugan fanns det 3105 
kronor. Inger föreslår att vinst- och förlustredovisningen sänds ut med 
inbetalningskortet tillsammans med revisionsberättelsen. Vilket även Arthur Hultling 
föreslog. Marita Scheffer gjorde en inlaga att hon fått kontakt med Ulrika Scheffer 
som hälsar att revisionsberättelsen kommer vara klar till helgen. 

9. Styrelsen beviljades ansvarsfrihet under förutsättning att revisorerna tillstyrker detta 
och att vinst och förlustredovisningen samt revisionsberättelsen kommer byalagets 
medlemmar tillhanda när inbetalningskorten sänds ut. 

10. Val av styrelse, omval av Eva Lind på två år samt nyval av Carl Sandberg på två år. 

11. Val av ordinarie revisorer, omval av Ulrika Scheffer och Hans Backman. Till ersättare 
omvaldes Mattias Miksche för ett år. 

12. Val av valberedning, nyval av Inger Wallander samt omval av Christina Liljegren 
samt Carin Bohlin Bagge för ett år.  

13. Val av materialförvaltare valdes Björn Öberg för vedkap och klyvare samt  
Bo Engqvist för motorgräsklippare.  



14. Val av festkommitté, Carin Bolin Bagge kommer att tillfråga medlemmar under 
nästkommande helg. Mattias och Helen Miksche kvarstår i festkommittén dock ej  
som sammankallande. Mötet biföll detta förslag. 

15. Motioner, en motion har inkommit skriven av Sten E Larsson, gällande byggande  
av en allmän bastu i närheten av samhället. Lennart Herbertsson har erbjudit sig  
som arkitekt att skissa på ett bygge. Styrelsen stöttar tanken med denna bastu och 
föreslår en arbetsgrupp bestående av Lennart Herbertsson, Lennart Stuxberg,  
Sten E Larsson samt Joakim Sjöblom tar fram underlag för kostnader, placering samt 
utseende. Dessutom undersöka med kommun, länsstyrelse, SFV och 
naturvårdsenheten vilka specifikationer/ tillstånd som kommer att inkrävas. Detta 
resultat skall redovisas av denna arbetsgrupp nästa årsmöte. Årsmötet biföll förslaget 
och utsåg Sten Larsson som sammankallande till kommittén/arbetsgruppen. 

 16. Styrelsen föreslog en oförändrad medlemsavgift på 50 kronor för vuxna och  
10  kronor för knattar. Mötet biföll. 

17. Övriga frågor. Styrelsen skall undersöka om byalaget kan köpa in tjänsten att reparera 
kärror. Margareta Sjöblom Kriisa skall tillfrågas. Mötet biföll. 

 Styrelsen föreslår inköp av två nya kärror som kostar c:a 3000 kronor skall inköpas 
som komplement till de befintliga. Årsmötet biföll förslaget.  

Vår gemensamma plats för eldning av trädgårdsavfall har pga. av ovarsamhet blivit 
nedskräpad av spik och annat. Ordföranden vädjade om att uppröjning måste ske vid 
eldningsplasten. En stark magnet har lånats för att kunna röja undan metall. Mötet 
biföll en gemensam städdag torsdag den 23 juli kl 15.00. Anslag sätts upp gällande 
placering av brännhögen. 

Styrelsen föreslog att byalagets anslagstavla som sitter på handelsboden ska delas in i 
två delar, en för föreningsnytt/medlemmar samt en sektion för öns företagare. 
Styrelsen förslag om indelning bifölls. 

I byalagets ägo finns en vedkap samt en vedklyv. Dessa kostade c:a 19.428 kronor 
tillsammans vid inskaffandet. Det är tunga, professionella maskiner som är svåra att 
hantera och det krävs tre-fas ström vilket alla inte har tillgång till. Uthyrningen av 
maskinerna har legat på en låg nivå. Styrelsen föreslår att dessa maskiner säljs medan 
vi fortfarande kan få ut något värde av dem. I utbyte mot detta kan en lättare enfas 
vedklyv inköpas. Årsmötet tillstyrkte styrelsens förslag. 

Ordföranden läste upp ett förslag till skrivelse till Waxholmsbolaget gällande 
märkning av hamnarna för resenärer. Mötet biföll skrivelsen. 

Arthur Hultling tog upp frågan om en hemställan till Vägverket från byalaget, att 
skylta vägen bättre från bla Nynäsvägen till Ankarudden/Herrhamra brygga. Mötet 
biföll att styrelsen sänder en skrivelse. 

 
 
 



Styrelsen föreslog att byalagets stadgar bör ses över och en stadgekommitté tillsätts 
om tre personer, som kommer med ett förslag eller utlåtande till nästa årsmöte.  
Mötet biföll. Arrendatorsföreningens styrelse kommer att föreslå Sandra Schumacher att 
ingå i denna kommitté och även ge arrendatorsföreningens stadgar en översyn. 

Uppsättande av staty år 2010 över 100-årsminnet av Albert Holms avslutade 
vägbygge. Ole Drebold skissar på fler olika förslag. Placering har diskuterats och 
Saltmarsbacke har föreslagits. Kerstin Krantz föreslogs ingå i en arbetsgrupp. Den 
ekonomiska delen är inte utredd. En sidofinansiering, sponsring kommer att behövas. 
En fond upprättas, lotteri där första priset kan vara Oles arbetsskiss. Styrelseledamöter 
och Kerstin Krantz kommer att träffa Ole Drebold efter årsmötet. Styrelsens förslag 
till årsmötet är att en summa skall avsättas till fonden med 10 000 kronor från 
byalagets kassa. Mötet biföll styrelsens förslag.   

Arthur Hultling föreslår att Nynäshamns kommun uppvaktas för kulturbidrag. Kerstin 
Krantz föreslår ett frivilligt bidrag i samband med inbetalning av årsavgifterna. 
Förslagen bifölls av årsmötet. 

Elisabeth Sjöblom tog upp frågan om städning av byn.  Styrelsen föreslår en allmän 
städdag, i anslutning till grovsophämtningen, lördagen den 12 september. Mötet biföll.  

Festkommittén kommer att ta bort midsommarstången. 

Lennart Stuxberg vill att byalaget sänder ut en skrivelse till sina medlemmar att 
pallningsvirke skall tas bort när båtarna är i sjön. Skrivelse kommer att sättas upp på 
anslagstavlan. Stuxberg föreslog vidare att kontakt tas med SFV för att få tillstånd för 
vinteruppläggning av båtar på grusplanen vid berginslaget öster om fyrberget.  
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