
Karlskronavikens Samfälligheters Förening (KSF)
c/o Rolf Fällström
Karlskronaviksvägen 74
144 63 RÖNNINGE
Tel: 532 53513

Protokoll från årsmöte 2009
Datum:  söndagen den 20/9 2009 kl. 11.00
Plats:  Hos familjen Norberg, Uttringe Hages väg 41 
  (mötet flyttat samma dag pga förkylning hos Mikael)
Närvarande: 15 personer enligt närvarolista, därav 13 med rösträtt
  Protokollet slutjusterat 2010-12-30

1. Mötet öppnades av ordföranden och befanns vara behörigt utlyst. 
2. En ändring av dagordningen föreslogs av styrelsen: Återval av styrelse läggs efter punkt 9. 

Dagordningen godkändes i sin förändrade form.
3. Till ordförande för mötet valdes Rolf Fällström (sittande).
4. Till sekreterare för mötet valdes Mikael Israelson samt Lise Norberg.
5. Till justeringsmän valdes Gunny Jörlén och Johan Hellman.
6. Föregående årsmötesprotokoll godkändes inte i sin nuvarande form. Protokollet ska 

kompletteras. Tillägg bifogas protokollet. Mikael ansvarar.
7. Rolf Fällström redogjorde för verksamheten under det gångna året
8. Kassaredogörelsen med saldo 9611,61 kronor lästes upp och mötet godkände denna. 

Föreningen har haft 32 betalande medlemmar.
9. Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för år 2008/2009.
10. Årsavgiften för år 2009 fastställdes oförändrad till 100 kronor. 
11. Till ordförande för föreningen omvaldes Rolf Fällström för en tid av ett år. 
12. Till sekreterare valdes Lise Norberg för en tid av två år. 
13. Som vice ordförande valdes Mikael Israelson för en tid av ett år.
14. Som kassör valdes Lars Lindblad för en tid av två år.
15. Som suppleant valdes Sara Sundén-Cullberg för en tid av ett år.

Dessa punkter diskuterades:

Rolf Fällström redogjorde för det aktuella läget i detaljplan Karlskronaviken. I korta drag:

• Ett visionsmöte (19 jan 2009) har arrangerats av KSF där samtliga partier deltog vilket bl a 
medfört att bussgatan och exploateringen av Ekdalen skjutits på framtiden. Det visade sig att en 
del politiker inte förstått vad de själva beslutat om och tvingades backa. Detta får ses som stora 
framsteg för KSF!

• Nya omfattningar på planerna K-viken, Heliodal och Solliden gör det svårt att jämföra med 
tidigare förslag, dock ser man en mer än fördubbling av exploateringsgraden jämfört med 
översiktsplanen. Då dokumentationen i ärendet är omfattande hänvisas i övrigt till föreningens 
webbplats www.karlskronaviken.se 

• Åke Foghammar redogjorde för hans syn på kommunens planer för hans mark, som han menar 
kommer att tas från dom utan ersättning.

Dessutom berördes dessa övriga punkter:

• Hur stort är upptagningsområdet för KSF? Uttringedalen mellan krönen Heliodalsvägen och 
Toredal.

• Trafiksituationen på Uttringevägen? Många kör väldigt fort. Skolbussen är numera indragen av 
kostnadsskäl, många barn går/cyklar istället. Johan Hellman dammar av sin tidigare skrivelse och 
sänder in den till kommunen. Alla medlemmar uppmuntras skriva under denna eller skicka in egna 
skrivelser. Kan KSF lägga en motion om åtgärder?

• Uttringevägen är formellt inte huvudled längre, trots att den i högsta grad är det i verkligheten.
• Bryggor vid Karlskronaviken? Kommunen vill inte ta kostnader, ser inte till behov. Vi ser stort 

behov. KSF försöker driva detta genom Patrik Vejby. Micke Israelson kollar den rödlistade fisken 
Nissögats betydelse.

• Nyttjanderätt till Udden vid Uttringe Hages väg? Marken är privatägd. Allemansrätten gäller.
• Stadgarna ses över och följs, bl a för att se till så att tydlighet finns om att kallelse ska skickas ut 

mer än 30 dagar innan årsmöte. Verksamhetsår förändras till kalenderår.
• Fastställande av röstlängd? Medlem har rätt till en röst per fastighet.

http://www.karlskronaviken.se
http://www.karlskronaviken.se


• Medlemmarna uppmuntras att själv skicka in sina nya kontaktuppgifter till KSF vid byte av 
telefonnummer, e-postadress o.dyl. eftersom styrelsen annars får svårt att nå ut med 
information.

Ordföranden avslutade mötet och tackade för visat intresse. 
Kaffe och kaka serverades av Lise och Per-Erik Norberg

vid protokollet:

Ordförande   Mötessekreterare
Rolf Fällström    Lise Norberg, Mikael Israelson 

Justeras:

Gunny Jörlén    Johan Hellman

Bilagor som finns på KSF:s webbplats, samt i föreningens pärm:
• Närvarolista
• Kassaredogörelse
• Uppdaterad kontaktlista 2009


