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Ekebylandets tomtägareförening 

Verksamhetsberättelse för perioden 1 juli 2019-30 juni 2020 

Medlemmar 

I föreningen finns 59 fastigheter. 2 nya medlemmar har flyttat in under året. Vi hälsar dessa 

välkomna! 

Ann-Mari Thunell har köpt fastigheten på Blåbergsängen 5. 

Pauline Maarup har köpt fastigheten på Släggvägen 16 

Styrelsen 

Under det gångna året har styrelsen haft följande konstellation: 

 

Ordförande: Carin Gustafsson 

Sekreterare: Evelina Brus  

Kassör: May Brus 

Ledamot: Kjell Gustafsson 

Ledamot: Anki Boman-Nordin 

Ledamot: Fredrik Wenstrup 

Suppleant: Maria Ramén 

Suppleant: Phil Marshall 

 

Styrelsen har haft 5 protokollförda möten samt ett flertal underhandskontakter. 

Revisorer 

Vija Skogum och Mattias Carlsson har varit årets revisorer. 

Valberedningen 

Marie Ekman och Helene Nyman har varit årets valberedning. 

Sommarvattenansvarig 

I enlighet med 2019 års årsmöte avgick Hasse Jälminger som sommarvattenansvarig. Under 

året har ordförande Carin Gustafsson varit kontaktperson. Kjellins rör har fått uppdraget att 

sköta om sommarvattnet när vi kontaktar dem. Under året har Kjellins rör gjort en del arbeten 

på sommarvattnet. Michael Berling (Minge) har tagit på sig att vara sommarvattenansvarig 

och lär upp några till så att kunskapen går vidare. Förhoppningsvis behövs inte Kjellins rör 

inte ringas in igen.  

Sommarvattnet 

För att få igång sommarvattnet har ett omfattande arbete behövts. Kjellins rör har gjort en del 

arbeten på sommarvattnet under året. Hans Jälminger har återigen lagt ner mycket tid och 

möda för att få sommarvattnet att komma igång och fungera. Vi tackar honom särskilt för det 

Michael Berling (Minge) samt några andra har hjälpt till. 
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Båtplatser/Stranden 

Det finns lediga sjö- och landplatser. Tänk på när ni lägger i era båtar att ni lägger i er båt vid 

rätt plats. Har ni frågor, kontakta Christian Berling. Kontaktuppgifter finns i 

medlemsmatrikeln. 

Vägarna 

Vi uppmanar samtliga medlemmar att hålla tomten som angränsar mot vägen fri från grenar 

och sly året om, extra viktigt under vinterhalvåret. Grenar och sly läggs på egen mark, eller 

tas med till återvinningstationen i Skå, inte på annans mark.  

Medlemmarna uppmanas att hjälpas åt att fylla  eventuella potthål som uppstår mellan 

arbetsdagarna. Vi har en femårsplan gällande underhållet av vägarna och Robert Ragnefalk 

arbetar utifrån denna. Vi är nu inne på år 3 av 5.  

På förekommen anledning vill vi ber alla medlemmar att sänka hastigheten i området. Det är 

tyvärr många som kör för fort. Tänk på att vi har många barn och djur i området.  

Arbetsdagarna  

Under höstens arbetsdag arbetades det med att få bort sly runt sommarvattenledningarna. 

Vårarbetsdagen utgick då styrelsen inte kände att det var motiverat att anordna en arbetsdag 

på grund av covid-19-pandemin. 

Midsommar 

Midsommarfirande utgick i år pga covid-19-pandemin. 

Hemsida/sociala medier 

Hemsidan har uppdaterats regelbundet, likaså föreningens fb-sida. 

Årsavgiften 

Nuvarande avgifter enligt nedan. 

1 Medlemsavgift 1400kr/ 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: - 

Kassör   1500: - 

Ledamot/suppleant    100:-/möte 

Revisor   100:-/möte 
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Sommarvatten  1000 kr/person som varit med och fixat med vattnet. 

Ekonomi 

Föreningens ekonomi har under året varit god. Årets underskott på 2.232kr har minskat eget 

kapital som därefter uppgår till 216.885kr. Se vidare i bifogade balans- och resultatrapporter.  

Till sist 

Styrelsen tackar medlemmarna för visat förtroende. 

 

Munsö juli 2020, 

 

Styrelsen ETF; 

Carin Gustavsson, Maria Ramén, 

 

 

Evelina Brus, Phil Marshall, 

 

 

Anki Boman-Nordin, Fredrik Wenstrup, 

 

 

May Brus Kjell Gustavsson 


