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Kallelse till årsstämma
Lördag 24:e juli 2021

Härmed kallas alla fastighetsägare till Långvinds 
samfällighets årsstämma 2021

www.langvind.se Juli 2021 nr. 2, del 1

Välkommen till årsstämman

Årets stämma kommer hållas utomhus 
utanför sommarbutiken på 
fritidsområdet. 

Anmäl dig vid ankomsten
Vid stämman används deltagarlistan som röstlängd.

Röstkort delas ut
Röstkortet används vid eventuell votering på stämman och delas 
ut per fastighet. En ägare till flera fastigheter får enbart ett 
röstkort. Erhållande av röstkort förutsätter att årsavgiften är 
betald.

Fullmakt
Det är möjligt att företräda en fastighetsägare genom att agera 
ombud, detta kräver underskriven fullmakt av minst en delägare.

Styrelsen önskar alla hjärtligt välkomna men påminner 
om att hålla avstånd med hänsyn till covid-19.

Ett tips är att ta med egen stol!

Datum Lördag 24/7 2021

Tid Kl. 14.00

Plats OBS! Utanför sommarbutiken 
på Långvinds fritidsområde, 
fika serveras

Kom i god tid eftersom 
registreringen tar tid 

och vi vill börja 
årsstämman kl. 14.00
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Dagordning

1. Mötets öppnande

2. Godkännande av dagordningen

3. Val av ordförande för stämman

4. Val av sekreterare för stämman

5. Val av två justerare, tillika rösträknare

6. Stämmans behöriga utlysande

7. Fastställande av röstlängd

8. Styrelsens och revisorernas berättelser

9. Ansvarsfrihet för styrelsen

10.Framställningar från styrelsen och motioner från medlemmar

11.Ersättning till styrelsen och revisorerna

12.Styrelsens förslag till utgifts- och inkomststat samt debiteringslängd

13.Val av styrelse och styrelseordförande

14.Val av revisorer, jämte suppleanter

15.Fråga om val av valberedning

16.Övriga frågor

17.Meddelande av plats där stämmoprotokollet hålles tillgängligt

18.Avslutning
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Ordföranden sommarhälsar!
Bästa medlemmar tänk att greppet från Corona sakta men säkert släpper sitt tag om oss 
och vi kan ses, umgås och njuta av reella möten mellan människor och delta i olika 
aktiviteter men med avstånd. 

Välkommen till Långvinds samfällighetsförening du som är här för första året Du kommer att 
trivas!

Styrelsen har behandlat frågor inför årets stämma och föreslår en arbetsgrupp som tar sig 
an frågan om hur vi ska investera, om vi ska möjliggöra för fler aktiviteter på våra 
gemensamma ytor. Motioner finns om padel, utebordtennis, utegym. Vill du delta i arbetet 
hör av dig till styrelsen. Styrelsens förslag till utdebitering är något uppjusterad för 2022 och 
vi kommer att behöva fondera för i huvudsak vattenbassängens renovering.

Vi kallar med det här brevet till ordinarie stämma den 24 juli kl. 14.00. Vi bjuder på fika och 
hoppas att många vill komma och debattera och ställa frågor till styrelsen.

Den 30:e juli kl. 18.30 återupptar vi trivselkväll vid Martas stuga, musik utlovas och något att 
dricka och tugga på erbjuds. Under lyskvällen hoppas vi på många lyspunkter och samvaro 
vid eldar och bord. 

Åsså några uppmaningar inför semestern:

Handla i butiken hos Micke och säkra att vi kan behålla en viss service.

Sänk farten alla i bil, moped mc eller fyrhjulingar vi har många nya ovana trafikanter som rör 
sig i området, det råder 30 km/h från Byhedsstigen inom HELA området!

Ta hand om ditt eget skräp och sortera ut glas, metall, plast, papper och kartong i de 
gemensamma kärlen.

Njut av ledigheten vid havet eller vid Byheds.

Anders K 
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Inkomna motioner

1. Motion avseende padelbana

”Anläggning av padelbana

Bakgrund
Padel är en av Sveriges populäraste sporter och antal utöver växer stadigt. Padel är en härlig mix av 
tennis och squash och är social, enkelt att lära sig och passar alla – stora som små spelare, med eller 
utan förkunskaper. Kan du träffa en boll, kan du också spela padel. 

Motivering
Padel är väldigt enkelt att spela och du som nybörjare snabbt får till ett förhållandevis bra spel, jämfört 
med tennis där man måste spela väldigt många gånger för att det ska bli någorlunda spel och för att 
du ska få till slagteknik, kraft och fart. Det är dessutom väldigt bra träning, både för din kondition, 
styrka och koordination. Vi tror att en padelbana i Långvind skulle gagna samfällighetens medlemmar 
och göra padelbanan till en träffpunkt och en bra möjlighet för medlemmarna att utöva en populär 
sport. Många vill också träna när de är i sina sommarhus. Liksom för tennisspel, kan man också ta ut 
en årlig medlemsavgift.

Förslag
Vårt förslag är att en padelbana anläggs i Långvind, kanske kan platsen där gamla bollplanket stod 
användas för detta?
Vi föreslår att styrelsen utreder möjligheten tekniskt och finansiellt till stämman 2021 och att stämman 
beslutar om att anlägga en padelbana om möjligt 2022.

Namn Ort datum
Karl och Ingegerd Englund Långvind den 30 april 2021
Tjäderstigen 16”

2. Motion avseende utegym

”Hej! (Till alla i styrelsen)

Jag har ett förslag om att införskaffa ett utegym på den allmänna ytan nere vid affären. Ett modernt utegym
gjort i trä med bl a stockar som redskap. Det skulle passa in i områdets karaktär med många som 
promenerar, springer, cyklar och gillar att vara ute på alla sätt.

Med vänlig hälsning,

Christina Bergle’n Carlsson

Falkstigen 12”

3. Motion avseende pingisbord

”Får härmed inkomma med följande motion till årets stämma.

Jag föreslår att föreningen beslutar inköpa ett stycke pingisbord för utomhusbruk.

Det existerar ett antal med pris understigande 15000 SEK.

/Ulf Evaldsson”
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Styrelsens svar avseende samtliga tre motioner 
(padelbana, utegym, pingisbord) 
Tre olika motioner till årets stämma föreslår tre olika investeringar för att öka möjligheterna till 
motionsaktiviteter inom föreningen. Styrelsen ser samtliga motioner som ett intresse för att bidra till ett ökat 
attraktionsvärde av vårt område och de sammanfaller väl med den strategi som stämman godkände 2016 
som inriktning för olika aktiviteter inom ramen för föreningens verksamhet.

Styrelsen bedömer att ett ja till samtliga tre motioner, skulle kräva mark i anspråk för uppförande och 
genomförande samt medföra kostnader för investeringar och löpande drift som behöver belysas ytterligare.

Styrelsen föreslår stämman att tillsätta en mindre arbetsgrupp för att bereda ett samlat beslut till årsstämman 
2022. 

Styrelsen får i uppdrag att bemanna arbetsgruppen och besluta inriktningen på arbetet. Inriktningen ska 
innehålla en satsning på ett ökat antal aktiviteter för alla åldersgrupper. 

Redovisning av förslagen ska ske under våren 2022 så att ett beslutsunderlag kan finnas vid midsommartid 
2022 och beslutas vid årsstämman 2022.

De tre motionerna får anses besvarade vid årets stämma men slutliga ställningstaganden till genomförande 
anstå till 2022.

Långvind 2021 07 04

Styrelsen
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Styrelse och ansvariga 2020-2021

Ordförande, webbplats 
Anders Kjällman
Götg. 1, 753 15 Uppsala 
Adress Långvind: Rävstigen 10 
Telefon: 072-155 61 49 
E-post: a.kjellman@telia.com 

Vice ordförande
Mats Ekman 
Urb. Santo Tomas 24, 29780 Nerja, Spanien
Adress Långvind: Tjäderstigen 11 
Telefon: 073-091 12 31
E-post: ekman200@hotmail.com

Kassör 
Sven Sjöberg 
Storsegelg. 4, 723 56 Västerås 
Telefon: 021-49 502 28, 070-591 77 59 
E-post: kassoren@langvind.se 

Sekreterare
Lisa Holst 
Dalsängsv. 180, 811 91 Sandviken 
Adress Långvind: Falkstigen 1 
Telefon: 0733-47 24 80
E-post: lisa@holst.se

Örjan Hellström, tillsynsman
Lummerstigen 3, 825 96 Enånger
Telefon: 076-328 36 06
E-post: orjanhellstrom66@gmail.com

Fredrik Sundqvist, vatten
Bygränsvägen 8 o, 806 49 Gävle
Adress Långvind: Öringstigen 11
076-7952080, fredrik.sundqvist@live.se

Jan Evaldsson 
Guldbaggestigen 4, 125 51 Älvsjö 
Adress Långvind: Älgstigen 2 
072-976 98 64, jan.evaldsson@gmail.com

Fredrick Berglund 
Fjälltäktsv. 9, 824 92 Hudiksvall 
Adress Långvind: Falkstigen 6 
070-285 76 86, fredrick41@live.se 

Britta Schreiber
Almsätersv. 16, 192 76 Sollentuna 
Adress Långvind: Ejderstigen 24 
070-576 72 58, brittaschreiber@hotmail.com

Eva Lorendahl
Stugsundsv. 9E, 826 50 Söderhamn 
Adress Långvind: Orrstigen 2 
073-182 32 12, evalorendahl@hotmail.com

Jon Ol-Mårs
Konvaljev. 16, 135 52 Tyresö
Adress Långvind: Falkstigen 13
073-3980157, jon@ol-mars.se

Vatten och avlopp 

Fredrik Sundqvist (se tidigare kontaktuppgifter)

Tillsynsman inkl. sopor, återvinning, snöröjning,
sandning samt båthamn Sörfjärden
Örjan Hellström (se tidigare kontaktuppgifter)

Valberedning
Ove Nygren sammankallande 
Tärnv. 14, 824 33 Hudiksvall 
Adress Långvind: Tjäderstigen 7 
0650-105 20, 070-324 21 86, nickanove@hotmail.com

Torbjörn Englund, 070-5674120
Carina Ravnsborg, 070-602 53 56
Jorma Saalera, 0650-55 00 18, 070-648 84 51

Revisorer
Anders Järnkrok
Västböle 8089, 821 98 Rengsjö 
Orrstigen 14, 0278-66 56 46, jarnkrok@wtj.se 
Jan Backman 
Dragösstigen 14, 82596 Enånger
070 3738181, backfast@live.se

Revisorersättare
Elisabeth Hoeflich
Tommy Karlsson, 076-807 96 13

Ansvariga:
Fiske
Hans Andersson
Köpmangatan 22 C, 826 30 Söderhamn 
Adress Långvind: Ejderstigen 5
070-562 87 30, byhedefiske@hotmail.com

Skog
Anders Björkman 
Änga 212, 82595 Enånger
Adress Långvind: Byhedsstigen 15 
070-2899548, a.bjorkman53@gmail.com 

Renhållning strandtoaletter
Svante Backman
Tjäderstigen 12, 825 96 Enånger
070-583 85 69 
E-post: backman.langvind@gmail.com

Båthamnen i Dragösvikens brygg- och båtklubb
Sabina Löfstedt 
s.lofstedt@live.se

Båthamnen i Sörfjärden
Örjan Hellström 
Se tidigare kontaktuppgifter 

Tennis 
Thomas Westerlund 
Adress Långvind: Byhedsstigen 11 
070-373 35 02, langvindtennis@gmail.com
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Valberedningens förslag till styrelse 2021/2022

Kvarstående i styrelsen på 1 år
Mats Ekman Tjäderstigen 11, Lisa Holst Falkstigen 1, Fredrick Berglund Falkstigen 6, Örjan Hellström 
Lummerstigen 3 och Jon Ol-Mårs Falkstigen 13

Om- och nyval på 2 år
Anders Kjällman Rävstigen 10, Sven Sjöberg fd. Svanstigen 19, Fredrik Sundqvist Öringstigen 11, Britta 
Schreiber Ejderstigen 24, Gunilla Jansson Tjäderstigen 6 och Hans Sundin Byhedsstigen 4

Omval av ordförande på 1 år
Anders Kjällman Rävstigen 10

Om- och nyval av 2 revisorer på 1 år
Anders Järnkrok Orrstigen 14, Jan Backman fd. Dragösstigen 14

Om- och nyval av 2 revisorssuppleanter på 1 år
Irmeli Eriksson Ekorrstigen 9, Elisabeth Hoeflich Harstigen 10

Valberedningens förslag på ordförande vid Långvinds Samfällighetsförenings 
årsstämma 2020

Jörgen Bengtsson Kungsgården, Långvinds Bruk
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FULLMAKT
Härmed ger jag/vi (givare) fullmakt för nedanstående person (tagare) att som ombud för 
mig/oss rösta vid föreningsstämman den 24 juli 2021 i Långvinds samfällighetsförening.

Fastighetsbeteckning: Långvind 9:_______________

Adress: _________________________

Fullmaktsgivare: _________________________ __________________________
Namnförtydligande

_________________________ __________________________
Namnförtydligande

_________________________ __________________________
Namnförtydligande

_________________________ __________________________
Namnförtydligande

_________________________ __________________________
Namnförtydligande

Fullmaktstagare: _________________________ __________________________
Namnförtydligande

Utdrag ur lagen (1973:1150) om förvaltning av samfälligheter.

Den som underlåtit att i rätt tid fullgöra sin bidragsskyldighet får delta i förhandlingarna men ej utöva rösträtt 
innan han fullgjort vad han eftersatt (48§SFL).

Röstberättigad medlem, som är närvarande vid föreningsstämma, har oavsett om han äger en eller flera 
delägarfastigheter, en röst (huvudtalsmetoden). I fråga som har ekonomisk betydelse skall medlemmarnas 
röstetal i stället beräknas efter delägarfastigheternas andelstal, om medlem begär det. Dock får medlems 
röstetal ej överstiga en femtedel av det sammanlagda röstetalet för samtliga närvarande röstberättigade 
medlemmar (49§SFL) (andelsmetod).

Medlems rösträtt kan utövas genom ombud. Ombud får ej företräda mer än en medlem. Som stämmans 
beslut gäller den mening för vilken de flesta rösterna avgivits. Vid lika röstetal avgöres val genom lottning, 
medan i andra frågor den mening gäller som biträdes av ordföranden. Avvikelse från bestämmelserna om 
ombud kan dock föreskrivas i stadgarna (49§SFL).
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