Protokoll föreningsstämma
Romleborgs samfällighetsförening
Datum: 19 juli 2016
Närvarande: Lundh 1C, Gustavsson (obebyggd) 1D, Åstrand 5, Klareng Dale 6, ÖksengårdBraendengen 7, Kempe-Stolt 10, Anderson 13, Malm-Gustafsson 14, Friberg 15, KällanderJakobsson-Hedenstedt 16,Thorn 17,Olsson 18, Björkman 19, Fröander 21, Andersson 22,
Björkman 23, Sörebö 25, Thorn-Almqvist 27, Friberg 29, Olsson 31, Östling 35, Johnsson 37,
Forsell 41B, Forsell 43, Holmberg-Hedenskog 47, Nylén 51, Nylén-Ahlinder 53, Tranell 55,
Tranell 57, Tranell 59, Bjernstam 71, Bjernstam-Lehrke 73B, Boström 77, Boström-Olofsson
83, Bjernstam 85, Hedenstedt-Appelgren 87, Söderlund-Östling-Kronborg 89, MalmqvistDufvenberg 91
1.

Val av ordförande för stämman
Martin Björkman valdes till ordförande för stämman

2.

Val av sekreterare för stämman
Gabriella Olofsson valdes till sekreterare för stämman

3.

Val av två justeringspersoner
Mats Åstrand och Tone Klaräng valdes till justeringspersoner

4.

Styrelsens och revisorernas berättelser
Årsberättelsen anslogs på hemsidan och vid brevlådorna i god tid före stämman.
Revisorerna har inget att anmärka på och föreslår att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för
det gångna året.

5.

Ansvarsfrihet för styrelsen
Stämman beviljar styrelsen ansvarsfrihet

6.

Framställningar från styrelsen eller motioner från medlemmarna
Inga motioner från föreningens medlemmar eller framställningar från styrelsen har
inkommit till årsstämman

7.

Ersättning till styrelsen och revisorerna
Stämman fastslår att ordföranden ska arvoderas med 10 000 kr, övriga ledamöter samt
revisorer arvoderas med 1 000 kr var.

8.

Styrelsens förslag till utgifts- och inkomststat samt debiteringslängd
Ekonomin är stabil. Förslaget är att budgeten ligger som tidigare år med debitering
500 kr för bebyggd tomt och 250 kr för obebyggd tomt (idag finns fyra stycken
obebyggda tomter). Utgifts- och inkomststaten och debiteringslängden fastslås av
stämman.

9.

Val av styrelse samt styrelseordförande
Omval (två år): Gabriella Olofsson, Jan Eric Anderson, Stig Berntsen.

Nyval (två år): Anna Sörebö, Kristin Zacharoff
Martin Björkman och Anders Hedenstedt har ett år kvar på sina två-åriga mandat.
10.

Val av revisorer och suppleanter (ett år)
Revisorer: Viktor Östling, Jenny Lantz
Revisorssuppleanter: Kent Östling, Johan Forsell

11.

Val av valberedning (ett år)
Helene Tranell och Karin Thorn väljs till valberedning.

12.

Övriga frågor
Siktstråken: allt nedanför strandängen är naturvårdsområde som Länsstyrelsen har

övergripande ansvar för. Det silvertejpades lite väl generöst i höstas vilket resulterade i
medial uppmärksamhet som nådde Naturvårdsverket, som därmed blev inblandat i ärendet.
Förslaget som nu ligger med ett antal utvalda träd är godkänt av Naturvårdsverket och
kommunen. Avverkningen kommer att äga rum i höst, med professionell hjälp.
Sly ska hållas undan, men småtallar måste sparas för återväxten av friska tallar. Likaså
är sälgen viktig för smådjuren och pollineringen. Det är därför viktigt att också spara en och
annan sälg. Jens Söderlund erbjuder sig att ta sly i dalen, Lars Malm på Strandvägen, Mikael
Tranell tar sly nedanför Nylén. Jobbet samordnas så kan flera kan hjälpa till med bortforsling
och sker den 4 augusti kl 10.
Deponin: Inget nytt att rapportera. Romleborgare får lägga när som helst under året –
men högen får inte utnyttjas av andra. Skärström är kontaktad för att lägga ner rör i diket så
att vattnet kan rinna undan och göra det lättare att få upp riset mot berget.
Vägbulan: fungerar bra, vägen är i hyfsat skick. Behövs en bula även på strandvägen.
Strandvägsborna kollar med Gösta och det står boende sedan fritt att bygga en bula– kom ihåg
att skylta den noga bara!
Kanotställ: Ställen är fulla. Vi låter Magnus Andersson bygga ett ställ till. Han
ombeds också bifoga låshållare till kajakställen så att ägare med egna lås kan förankra
kajaken. Lena Björkman erbjuder kajak-kurs. Kontakta henne för datum.
Bojbandet: ligger i den lilla boden, vem som helst är välkommen att sätta upp det.
Miljöstationen vid busshållsplatsen töms för sällan. Anders Hedenstedt kommenterar
att det svårt att just nu be kommunen att öka frekvensen eftersom alla beslutsfäiga personer är
på semester.
Blomkrukorna på den asfalterade delen av Vallbostrandsvägen: vi äger 70% av
vägen och betalar motsvarande av kostanden för dessa.

Fibern: TV har fungerat dåligt. Martin diskuterar med NetatOnce. Det är något i
länken på fastlandet.
Påannonseringar:
 Segling: Resö Race äger rum lördag 30 juli. Björn Holmberg arrangerar.
 Golf: Romleborg Matsers är nedlagt, men Resö Open anordnas varje år.
Kontakta Peter Stavefeldt för deltagande.
 Tennis: Tennisturneringen äger rum sista veckan i juli, anslag kommer upp. Carl
och Marie Bjernstam arrangerar.
 Det finns en hjärtstartare på Tempo, i skrubben där pantautomaten finns. Den är
alltså tillgänglig när som helst på dygnet.

Information från Resö Samhällsförening (Anders Hedenstedt):
Detaljplaner:
1) Hamnområdet: där har ingenting hänt från kommunens sida. Kommunen ska
lämna in en ansökan till Länsstyrelsen, men det har ännu inte skett.
2) Fotbollsplanen: detaljplanen som var omfattande fick mycket kritik. Planen är inte
prioriterad så där händer heller ingenting. Man arbetar dock på en lösning för
vatten och avlopp.
3) Norr om miljöstationen ska Bolinson bygga fem småhus för uthyrning. Den planen
fortskrider. Infarten till området kommer att vara vid miljöstationen
4) Vallbostrand: en ”gammal” plan som ligger på hyllan tills vidare.
5) Kommunen gör en ny översiktsplan. Därefter kan man göra en fördjupad
översiktsplan för Resö. Några i samhällsföreningen kommer att ägna sig åt detta i
en arbetsgrupp under hösten.
Tempo går hyfsat bra. Det krävs att vi handlar där! Alltfler delårsboende gör det också
för att stötta. Bensinanläggningen är ombyggd. Tankarna är plastade, ny pump med
kortläsare, så den är tillgänglig dygnet runt. Vanlig diesel finns (ej marin diesel).
Lexö: nytt femårigt avtal sedan förra året.
Panget med bageri och café jobbar vidare. Gusten meddelar att ambitionen är att
fortsätta med hög kvalitet och uppnå lönsamhet.
Nya skyltar har tagits fram och sätts nu upp i hamnen.
Hummerfiskesafari. Selins kör hummerfiske, Jocke också. Samhällföreningens stadgar
säger att en måste vara boende i Tanums kommun för att få vara fullvärdig medlem i

föreningen. Det diskuteras att starta en stödförening till samhällsföreningen för
delårsboende.

13.

Stämmoprotokollet kommer att finnas tillgängligt vid brevlådorna och på nätet.

Ordföranden tackar för visat intresse och avslutar mötet.

Sekreterare:

Gabriella Olofsson

Justeras:

Martin Björkman

Mats Åstrand

Tone Klareng-Dale

