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Protokoll från ÅRSMÖTE 2020 
LINDHOLMENS FISKEVÅRDS-OCH TOMTÄGARFÖRENING (LFT) 
 
Datum: 2020-06-28 kl 13.30 – 15.00 
Plats: LFT Föreningsbod på midsommarängen 
 
1. Mötets öppnande 
Hans Berggren öppnade mötet och hälsade alla välkomna till årsmötet som i år hölls på en senare 
tidpunkt än vanligt och senare än vad stadgarna egentligen medger – allt på grund av pandemin. 
 
2. Upprättande av närvarolista. Fastställande av röstlängd med fullmaktsgranskning. 
Närvarolista upprättades och mötet beslutade att fastställa denna som röstlängd. 
35 personer var närvarande varav en via fullmakt och de representerande 29 tomter. 
 
3. Val av ordförande för mötet. 
Hans Berggren valdes till ordförande för mötet. 
 
4. Val av sekreterare för mötet. 
Mia Althoff valdes till sekreterare för mötet. 
 
5. Val av två justerare/rösträknare. 
P-O Rönnlycke och Daniel Prochéus valdes till justeringsmän för mötet. 
 
6. Fastställande av dagordning. 
Dagordningen fastställdes. 
 
7. Fråga om mötet utlysts i behörig ordning. 
Hans Berggren meddelade att kallelsen skickades ut den 27 mars i god tid före det ursprungliga 
datumet för årsmötet den 21/4 och enligt stadgarnas föreskrifter. 
Mötet ansågs behörigen utlyst. 
 
8. Framläggande av föreningens verksamhets- och ekonomiska berättelse. 
Mia redogjorde för valda delar av verksamhetsberättelsen samt för några tillkommande punkter från 
styrelsemöten som skett under tiden fram till årsmötet. 
 
Det har varit mycket fokus på trädfällningar och förutom egna fällningar har två externa aktörer 
anlitats för att ta ner träd på Ugglestigen och på område mellan Röd och Gul väg. För att framöver 
hålla nere kostnader för fällningar har styrelsen beslutat bekosta motorsågskurs för tre medlemmar 
som efter kursen är tillgängliga för fällningar inom LFT i minst tre år. 
 
Två naturvårdsdagar har hållits som vanligt i april och oktober med relativt bra närvaro, fokus på 
arbetet har varit att ta hand om sly och grenar efter fällningarna samt arbete med att flisa. 
 
Vassar har beskurits av en extern aktör vilket gett en ökad kontakt med vatten. Ska vassarna hållas 
tillbaka behöver nya klippningar göras under kommande år. 
 
Föreningsboden har renoverats och har nu en ramp för åkgräsklipparen och ett särskilt förråd med 
bland annat dokumentskåp för pärmar och protokoll. 
 
En slaghack har köpts in och den hjälper till att hålla vandringsstråk och ängar fina.  
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Digitaliseringen av bryggregistret är nu klar och samredovisas nu med medlemsmatrikeln. Skyltar till 
alla båtplatser är på gång. Styrelsen har under året förmedlat två platser till medlemmar som anmält 
intresse. 
 
Midsommarfirandet ordnades av Gul väg med strålande resultat och plus i kassan. Tack för en bra 
insats! 
 
Simskolan genomfördes vecka 29 med gott resultat. Särskilt glädjande är att vi nu säkrat en lösning 
med simläraren Emma för flera år framöver och dessutom beslutat att bekosta utbildning av ett par 
av våra egna ungdomar som vill satsa på att bli simlärare. 
 
Föreningens 5 brunnar tas det vattenprov på höst och vår med 1,5 års mellanrum. Under året togs 
det även vattenprov på badvattnet i Kyrkviken för att säkerställa att kvaliteten är bra. Alla resultat 
finns anslagna på hemsidan lft.nu. Det finns nu ett särskilt avtal för den allmänna brunnen på Blå väg 
som en del medlemmar nyttjar regelbundet, avtalet reglerar vem som har ansvar för vad. Ett 
liknande avtal behöver skrivas för brunnen på Vit väg. 
 
Nynäshamns kommun har kommunicerat att den tidigare antagna VA-planen som skulle ge området 
kommunalt vatten och avlopp kommer att ändras och de signaler som kommit är att det inte 
kommer bli något vatten och avlopp i kommunal regi i vårt område. Hans som haft kontakt med 
kommunen berättade om detta och att det kommer innebära att ansvaret, som nu, kommer ligga på 
den enskilde att ordna både vatten och avlopp och kommer sannolikt innebära att 
kommunen/SMOHF kommer rikta insatser till att se till att alla har godkända anläggningar. Mer 
information om detta kommer troligtvis under hösten 2020 och styrelsen avser bjuda in till ett 
särskilt medlemsmöte där representant från kommunen kan berätta mer om vad som gäller 
framöver.    
 
Det har bedrivits skyddsjakt på rådjur under två tillfällen, ett par rådjur har fällts. Mer om jaktfrågor 
och vildsvinen återkommer under en särskild punkt. 
 
Hemsidan uppdateras löpande med information och händelser som rör våra medlemmar. Nytt är att 
man kan prenumerera på nyheter – gå in på LFT.nu och anmäl din e-postadress för att få 
uppdateringar. 
 
Styrelsen har i väntan på årsmötet också arbetat med LLS och Open Infra kring fiberdragningarna 
och vill rikta ett särskilt tack till LLS ordförande Stefan Kamlin som jobbat med avtalsskrivning mm 
för både LLS:s och LFT:s räkning. Styrelsen har också jobbat vidare i bodfrågan. Dessvärre har 
styrelsen även tvingats besluta om att ställa in midsommarfirandet på ängen och vårens 
naturvårdsdag på grund av pandemin. Tack vare Magnus och tillsyningsmännen har ändå två extra 
röjningstillfällen anordnats för att fortsätta arbetet med att ta hand om flis. Styrelsen har också 
börjat jobba i en arbetsgrupp för att utreda byggnationen av brygga H2, som flera medlemmar 
påtalat till styrelsen via mejl och annan kontakt. 
 
Magnus Dimert berättade mer fördjupat om olika arbeten som gjorts. Det har gjorts flis- och 
röjningsarbeten efter fällningar på Ugglestigen, omfattande röjningsarbeten av sly vid slutet på Röd 
Väg och ett slånbärsbuskage vid ängen på Röd väg har tagits bort för att förhindra tillhåll för 
vildsvinen.  
 
Magnus uppmanade alla medlemmar att hjälpa till och hämta ved efter de fällningar som sker. Den 
ved som medlemmarna inte tar hand om behöver eldas på kommande naturvårdsdag, eller forslas 
bort 
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Magnus redogjorde också för en del av anledningarna till de stora budgetöverdragningarna; bland 
annat blev fällningarna mellan Röd och Gul väg kostsamma för att det var många stora riskträd som 
behövde fällas akut före vinterstormarna. Men även allt arbete med att planera, styra upp och ta 
hand om resultatet av fällningarna har kostat på en del. Det har också gjorts nysatsningar i tex 
slaghacken och vassklippningen. 
 
Ewa Lidén gick igenom LFT:s ekonomiska situation, resultaträkningen och balansräkningen samt 
konstaterade att föreningen gjort av med mer pengar än budgeterat. De främsta anledningarna är 
att det gjorts mycket trädfällningar. Ewa konstaterade att de många årens plusresultat gett en 
buffert som nu kom väl till pass. Det finns fortsatt pengar kvar, ca 120 000 kr fanns på kontot per 
31/12-2019. 
 
9. Revisorernas berättelse. 
Kjell Bakken och Eric Petterson är revisorer i LFT. Eric Pettersson redogjorde för revisorernas 
berättelse. 
 
Den genomförda revisionen har inte gett anledning till anmärkning. Revisorerna föreslog därför 
att årsmötet skulle fastställa den framlagda årsredovisningen per den 31 december 2019 och bevilja 
styrelsen ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2019. 
 
10. Fråga om styrelsens ansvarsfrihet. 
Mötet beslutade att bevilja styrelsen ansvarsfrihet. 
Det noterades att styrelsen själv inte deltog i beslutet. 
 
11. Framläggande av styrelsens förslag till budget och åtgärder under innevarande år. 
Förutom budget för löpande föreningskostnader och återkommande aktiviteter så rymmer 
budgetförslaget poster för att hålla våra allmänningar i gott skick samt en mängd nysatsningar i form 
av vassklippning, utbildning för motorsågsmän och simskolelärare, grillplatser och nya skyltar till 
bryggorna samt en pott för investering i boden vid Kyrkviken förutsatt att LFT kan ta över och 
förfoga över större yta. 
 
12. Behandling av i stadgeenlig ordning inkomna motioner (”Vildsvinsfrågan”. Martin Liljeholm, 
viltmästare och jaktansvarig på Djursnäs/Fållnäs, deltar) 
Stefan Sjölander m fl på Grön väg har motionerat om fler och kraftfullare åtgärder från styrelsens 
sida för att begränsa antalet vildsvin som rör sig inom LFT:s område och att styrelsen även 
undersöker förutsättningarna för att sätta upp ett elstängsel, som stänger av området. Styrelsen 
redogjorde för sitt svar på motionen, som motionärerna förklarade vara väl balanserat.  
 
Styrelsen hade särskilt bjudit in Martin Liljeholm till mötet, viltmästare och ansvarig för jakten på 
Djursnäs/Fållnäs. Martin berättade mycket om vildsvinen, deras natur och olika strategier för att 
mota bort dem från våra områden. Martins information kompletterades av Daniel Prochéus, som är 
ansvarig för skyddsjakten på rådjur inom LFT, genom att delge medlemmarna sina erfarenheter kring 
vildsvinen inom just vårt område och de aktiviteter som görs för att jaga bort vildsvinen.  
 
En sammanfattande slutsats från både Martin och Daniel för att minska beståndet av vildsvin hos oss 
är att störa grisarna så mycket som möjligt. Hund är utmärkt för det ändamålet. 
 
Det antecknades att motionärerna ansåg frågan om stängsel avseende hela LFT:s område, efter 
styrelsens redogörelse, tillräckligt utredd och att det således inte framförs önskemål om att sätta 
upp ett sådant. Även i övrigt verkade motionärerna tillfreds med styrelsens åtgärder. 
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Styrelsen avser lägga upp en sammanfattning av den mycket matnyttiga informationen på hemsidan 
lft.nu och i relevanta delar komplettera LFT:s Viltvårdspolicy.    
 
13. Styrelsens förslag till höjning av medlemsavgift och röjningsbidrag. 
Hans Berggren redogjorde för styrelsens förslag om en höjning av medlemsavgiften och 
röjningspremien som syftar till att öka incitamentet för deltagande på röjningsdagarna samt även 
stärka upp kassan för kommande års nysatsningar såsom vassklippning och andra 
naturvårdsinsatser. 
 
14. Fastställande av budget, medlemsavgift och röjningsrabatt. 
Efter en öppen diskussion bland medlemmarna där synpunkter både för och emot en höjning av 
avgifterna och förstärkning av kassan så fastställde årsmötet styrelsens föreslagna budget inklusive 
en höjning av LFT:s medlemsavgift och röjningsrabatt, dvs 1200 kr i medlemsavgift och 400 kr i 
röjningsrabatt (per naturvårdsdag). 
 
15. Val av ledamöter. 
Hans Berggren berättade att han efter 10 år som ordförande avböjt omval, men övriga i styrelsen 
fortsätter. Valberedningens förslag läses upp: 
 
Redan valda på ett år till: 
Mia Althoff (ny ordförande) 
Ewa Lidén 
Jonas Bergström 
 
Förslag på omval på två år: 
Tobias Hydén 
Marie Ståhl Fransson 
Magnus Dimert 
 
Nyval på två år: 
Alexander Jäätmaa 
 
Mötet beslutade enligt valberedningens förslag. 
 
Alexander presenterade sig och berättade att hans familj, som har en tomt på Blå Väg, varit på Lisö i 
flera generationer och att han nu ser fram emot att engagera sig än mer i föreningen. Årsmötet 
hälsade Alexander välkommen in i styrelsen. 
 
16. Val av revisorer och ersättare. 
Revisorer 
Kjell Bakken har meddelat att han inte står till förfogande för omval och behöver ersättas. 
Redan vald på ett år till: 
Eric Petersson 
Nyval på två år 
Helge Ödegaard  
 
Revisorssuppleant 
Förslag på omval ett år till: 
Annika Brege, revisorssuppleant 
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Mötet beslutade enligt valberedningens förslag. 
 
17. Val av tillsynsmän samt fastställande av kostnadsersättning till dessa. 
Redan valda på ett år till: 
Tillsynsmän 
Redan valda på ett år till: 
Jacob Lindborg, Grytnäs 
Bernt Söder, Lindholmen 
Hans Engqvist, Lisö Kalv 
 
Förslag på omval två år till: 
Jan Stålhamre, Grytnäs 
Mikael Brege, Lindholmen 
Mikael Brege, Öarna 
Henrik Kraft, Lisö Kalv 
 
Mötet beslutade enligt valberedningens förslag och fastställde tidigare års nivå på 
kostnadsersättning till tillsyningsmännen. 
 
18. Val av valberedning för nästkommande år. 
Annika Brege och Anette Djupmark står inte till förfogande och årsmötet utsåg därför avgående 
ordföranden Hans Berggren och Clara Kempff till att vara valberedning inför nästkommande år. 
 
19. Simskolan och Seglarskolan 
Tobias Hydén som är ansvarig i styrelsen för simskolan berättade att årets simskola går av stapeln 
vecka 29 och är redan nu ganska fullbokad. På grund av pandemin har deltagarantalet dragits ner en 
aning i år. Simläraren Emma kommer leda simskolan tillsammans med tre av våra lokala ungdomar. 
Fokus i år kommer vara livräddning, bad- och båtvett. Mer information finns på hemsidan lft.nu 
 
Ingen seglarskola i år heller – tyvärr. 
 
20. Senaste datum då årsmötesprotokoll sänds ut till medlemmarna. 
Årsmötesprotokollet skickas ut i början av augusti tillsammans med räkningen för 
medlemsavgiften. 
 
21. Ev övriga ärenden 
Björn Rosengren redogjorde för Projekt Havsörns arbete kring Landsortsfarleden och även sina 
ansträngningar att förbättra trafiksituationen vid Porthus-korsningen i Sorunda. 
 
Under mötet framfördes önskemål om att en lekplats (rutschkana, sandlåda, klätterställning mm) för 
mindre barn skulle anordnas på någon av LFT:s allmänningar. En sådan lekplats innebär också goda 
möjligheter för medlemmarna och deras barn att träffas och verkar då för samhörigheten i LFT. Runt 
sandstranden i Kyrkviken eller kring Föreningsboden nämndes som tänkbara platser. 
 
Med hänsyn till vilda djur påpekades vikten av att hålla hundar kopplade inom vårt område och att 
också till se att gäster inom vårt område respekterade detta. Det borde även övervägas att sätta upp 
skyltar om detta på tillfartsvägar/stigar till vårt område. 
 
Medlemmarna och deras gäster uppmanades att respektera gällande anmodan på 
fastighetsbegränsning, d v s 20 km/tim, inom vårt område. Flera fall av överträdelser hade 
rapporterats. 
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Marie Ståhl Fransson berättade, efter en fråga från en medlem, att det finns nya livräddningsbojar i 
föreningsboden.  
 
Mötet avslutades med att avgående ordföranden Hans Berggren avtackades med blommor, en 
flaska vin och vårt innerliga tack för gedigna insatser under många år. TACK! 
 
 
 
________________ ________________ ________________ ________________ 
Hans Berggren   Mia Althoff   PO Rönnlycke  Daniel Prochéus 
Ordförande   Sekreterare   Justeringsman   Justeringsman 


