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BILAGA 6

Motion till årsmötet 2019
Önskan om att nyttja föreningens mark vid Dalsalavägen till bete av hästar under månaderna maj
och oktober (om vädret och underlaget tillåter även en del av november).
Jag skulle vilja hägna in ängen, från vägen upp mot skogskanten, med stolp och tråd, där tråden tas
ner de månaderna som hagen inte används (10 månader). Vilket betyder att om någon önskar
passera över marken går detta bra under största delen av året.
I hagen tänkte jag ha mina 4 ponnyer.
Om jag tillåts ha hästarna på marken kommer jag att säkerhetsställa att ängen bevaras och inte blir
söndertrampad.
Det föreningen vinner genom detta är att bevara våra öppna landskap och fauna.

Se nedan mitt förslag hur staketet ska placeras.

Datum: 25/12-18
Namn: Kerstin Egeland
Adress: Björksalagårdsväg 2, 139 56 Värmdö
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BILAGA 6

Styrelsen svar till inkommen motion från Kerstin Egeland
Först lite bakgrund:
På årsmötet 2017 avhandlades frågan om medlemmar i tomtföreningen kunde få tillgång
till och nyttja, för eget ändamål, föreningens grönområden. Detta protokollfördes enligt
följande:
”Styrelsen föreslog årsmötet att föreningens medlemmar ska ha
möjlighet att låna mark av föreningens grönområden. Efter diskussion
om för- och nackdelar röstade majoriteten av årsmötesdeltagarna att
inte bifalla styrelsens förslag. Årsmötet beslöt att ingen enskild
medlem privat kan få låna/nyttja föreningens grönområden.”
Under sensommaren 2018 inkom en förfrågan från Kerstin Egeland till styrelsen om att få
nyttja ängen vid Dalsalavägen (se fotomontage i motionen) p.g.a. den torra sommaren
och motiveringen var att det var ont om bete på befintlig disponerad mark. Styrelsen
diskuterade detta önskemål på styrelsemöte men då ett årsmötesbeslut fanns enligt ovan
så kunde styrelsen inte bifalla Kerstins önskemål.
I december inkom bifogad motion bilaga 5. Styrelsen har diskuterat frågan om Kerstin kan
få nyttja ängen under maj och oktober månad på prov under 2019 med de förutsättningar
som nämns i motionen.
Styrelsen ser inget hinder mot att ytan nyttjas under tiden före och efter
huvudsemesterperioden, men tar ingen ställning till ett beslut om detta, då årsmötets
beslut från 2017 gäller.
Med beaktande av det beslut som togs 2017 överlåter styrelsen till årsmötet att besluta
om motionen ska bifallas eller inte.
Styrelsen vill dock precisera att om årsmötet bifaller motionen måste en förutsättning för
ett eventuellt nyttjande av grönområdet under denna period i så fall tydliggöras mellan
föreningen och Kerstin Egeland.
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