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Ekebylandets tomtägareförening 

Verksamhetsberättelse för perioden 1 juli, 2018-30 juni, 2019 

Medlemmar 

I föreningen finns 59 fastigheter. Inga nya medlemmar har flyttat in under året. 

Styrelsen 

Under det gångna året har styrelsen haft följande konstellation: 

 

Ordförande: Carin Gustavsson 

Sekreterare: Evelina Brus  

Kassör: Maria Ramén 

Ledamot: Marie Ekman 

Ledamot: Anki Boman-Nordin 

Ledamot: Fredrik Wenstrup 

Suppleant: May Brus 

Suppleant: Kjell Gustavsson 

 

Styrelsen har haft 6 protokollförda möten samt ett flertal underhandskontakter. 

Revisorer 

Vija Skogum och Marie Svedberg-Ingram har varit årets revisorer. 

Valberedningen 

Christian Berling och Emma Marshall har varit årets valberedning. 

Sommarvattenansvarig 

Sommarvattenansvarig har varit Hans Jälminger.  

Sommarvattnet 

Några påstick är utbytta samt någon ny kran direkt vid en huvudkran. Det finns inte så många 

kvar som är rostiga. Vid årsmötet 2018 diskuterades det att vi kommer bygga om med 

frekvensstyrning för den stora pumpen för att få en smidigare drift och kunna hoppa förbi en 

massa gamla elkopplingar. När detta är klart är svårt att säga. 

 

Båtplatser/Stranden 

Det finns lediga sjö- och landplatser.  

Vägarna 

Under arbetsdagarna har vägarna sköts om och potthålen fyllts i. Stenviksvägen och stora 

delar av Släggvägen har grusats upp och sladdats. Vi uppmanar samtliga medlemmar att hålla 

tomten som angränsar mot vägen fri från grenar och sly så att vinterunderhållet kan skötas på 
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ett lättare sätt. Vi har en femårsplan gällande underhållet av vägarna och Robert Ragnefalk 

arbetar utifrån denna. 

Arbetsdagarna 

Vi har som vanligt haft två arbetsdagar, en under hösten och en under våren. Fokus har legat 

på att fylla i potthål och krattning och pyssel nere vid stranden. När vi har varit klara har det 

bjudits på korv och diverse tilltugg nere vid stranden. Arbetsdagarna har varit välbesökta och 

det har kommit flera personer från varje hushåll. 

Samfällighetsförening 

Under hösten kallades ETF´s medlemmar till flera medlemsmöten där en 

samfällighetsförening diskuterades. Beslut tog och ETF´s medlemmar avslog förslaget och 

därför lades detta projekt ner. 

Midsommar 

Midsommar firades som vanligt nere vid stranden med dans runt stången och fina barnlekar. 

Alla ha sina egna fikakorgar med sig. Tack till alla som kom och gjorde midsommar så bra 

som den blev! Tack till Monika Keiller Sjövall för väl planerat firande. 

Avtal ETF – ”Grannarna” 

Vi har under året arbetat för att ett avtal skall kunna skrivas mellan ETF och ”Grannarna”. I 

midsommarhelgen hade styrelsen ett möte i Husby skola där vi sammankallade samtliga 

hushåll hos ”grannarna” där det nya avtalet diskuterades. Styrelsen kontaktar samtliga grannar 

och ser till att alla avtal skrivs under. 

Hemsida/sociala medier 

Hemsidan har uppdaterats regelbundet, likaså föreningens fb-sida. 

Mjuka Linjen 

Mjuka linjen har under året blivit uppdaterad och heter nu Trivselregler. Se mer om den på 

hemsidan. 

Årsavgiften 

Nuvarande avgifter enligt nedan. 

1 Medlemsavgift 1200kr/ år 

2 Årsavgift för vatten ej medlem 500kr/år 

3 Båtplats 800 kr/år 

4 Uppdragningsplats 400 kr/år  

5 Utebliven medverkan vid städdag 200kr/arbetsdag. 

Kostnadsersättningar 

Följande kostnadsersättningar har utbetalats till styrelsen och sommarvattenansvarig. 

Ordförande   1500: - 

Sekreterare  1500: - 
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Kassör  1500: - 

Ledamot/suppleant    100:-/möte 

Revisor  100:-/möte 

Sommarvattenansvarig  2100:- 

Ekonomi 

Föreningens ekonomi har under året varit god. Se vidare i bifogade balans- och 

resultatrapporter.  

Till sist 

Styrelsen tackar medlemmarna för visat förtroende. 

 

Munsö juli 2019, 

 

Styrelsen ETF; 

Carin Gustavsson, 

Maria Ramén, 

Evelina Brus, 

Marie Ekman, 

Anki Boman-Nordin, 

Fredrik Wenstrup, 

May Brus, 

Kjell Gustavsson 


