
 
 

 
 

 

 

 

 

 

Sida:1 (5) 

BILAGA 1 

   

Verksamhetsberättelse 
 
Styrelsen för Björkvik Tomtägareförening avger härmed redogörelse för föreningens 
verksamhet under år 2019, föreningens 59e verksamhetsår.  
 
STYRELSEN har under året bestått av 
    vald för verksamhetsår 

Anders Hellman  Ordförande  2019/2020  
Caroline Brännström Kassör  2018/2019  
David Nachmann  Sekreterare  2019/2020  
Per Pahlén  Vägmästare  2018/2019  
Peter Sandström  Grönområdesansvarig 2018/2019  
Bjarne Egeland  Båtfogde Björkvik 2018/2019  
Mats Rieger  Båtfogde Norrviken 2019/2020 
Mia Wadsjö  Klubbmästare 2019/2020 
Emma Hultberg     2018/2019 
 
 
REVISORER har under året varit  
Mikael Starck 
Bo Vilbern 
 
REVISORSSUPPLEANT har under året varit    
Per Engelhardt 
 
VALBEREDNINGEN har under året bestått av   
Terje Egeland 
Kjell Lindén 
Karin Engström 
 
STYRELSENS SAMMANTRÄDEN UNDER 2019 
Under året har styrelsen haft 8 st (exklusive årsmötet) ordinarie protokollförda möten 
 
AVGIFTER har under året debiterats enligt följande 
 

- Medlemsavgift    1100 kr/fastighet  
- Medlemsavgift fondering för båtbryggor (t.o.m. 2027) 300 kr/fastighet 
- Båtavgift vid brygga   500 kr/båt 
- Båtavgift vid boj    500 kr/båt 
- Städavgift vid utebliven närvaro på städdag 500 kr/fastighet 
- Vägavgift     1000 kr/fastighet 
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VERKSAMHETEN 2019 
 
Under verksamhetsåret 2019 har styrelsen arbetat med de sedvanliga uppgifterna. 
 

Föreningen   ordförande Anders Hellman 
Föreningen har hos kommunen deltagit i flera möten avseende de nya detaljplanerna dels för 
delar av Älvsala där föreningen lämnade sina synpunkter på detaljplanen i mars månad och dels 
för Björkvik. Efter att ha mottagit skrivelser avseende Älvsala skulle kommunens handläggare 
studera de skrivelser som inkommit från de fastighetsägare som hade yttrat sig, eventuellt ändra i 
planen och återkomma med det omarbetade förslaget. Fram till årsskiftet har föreningen inte 
erhållit något nytt från kommunen utan de nya dokumenten förväntas vara färdiga för utskick i 
början av 2020.   
 
I början av december erhöll fastighetsägare i Björkvik samrådshandlingar och eventuella yttranden 
ska vara kommunen tillhanda senast 13 januari 2020. Kommunen har i de tidigare arbetena med 
detaljplanerna nyttjat ett flertal konsulter men enligt uppgift så ska antalet konsulter minska under 
2020. Tidsplanen för den fortsatta hanteringen är fördröjd och hur den verkliga tidplanen ser ut har 
styrelsen ingen exakt uppgift på. 

 
Ekonomi   kassör Caroline Brännström 
För år 2019 uppvisar Björkvik tomtägarförening med 146 fastigheter ett totalt resultat på 74 654,34 
kr.  
Följande avgifter för enskilda medlemmar gällde under året.   

• Medlemsavgift 1100 kr/fastighet  
• Fondering av underhåll bryggor etc 300 kr/fastighet  
• Vägavgift 1.000 kr/fastighet   
• Avgift vid utebliven närvaro på städdagen 500 kr/fastighet  
• Båtplatsavgift 500 kr/båtplats  

Intäkterna för utebliven närvaro på städdagen blev 21.500 kr, d v s 43 icke-närvarande 
medlemmar har betalat avgiften på 500 kr.   
Kostnaden för vinterväghållning var 84.947 kr. Milda vintrar med lite snö är förklaringen till att vi 
haft låga utgifter flera år i följd men det kan vara bra att ha i beräkningen att dessa avgifter kan öka 
vid mycket snö.   
Grönområdeskostnaden uppgick till 80.914,87 kr. Vilket är 24.085,13 kr mindre än budgeterat. En 
del av förklaringen till att vi kunnat hålla kostnaderna låga är att vi fortsatt inte behövt anlita 
utomstående arbetskraft. Viktigt att vi alla hjälps åt att hålla vårt område fint för att kunna hålla 
nere kostnaderna.  
Kostnader för båtsektionen uppgick till 114.222,50 kr. 
Intäkterna för försäljning av lotter på Midsommar uppgick till 8.000kr. 
Arrangemanget av midsommarfestligheterna är fortsatt svårt att budgetera. Kostnader som varit 
låga är t ex ersättning till musikanterna, godispåsar till alla tävlande och glass till alla. Då styrelsen 
vill ha fortsatt hög nivå på midsommarfirandet kommer dessa utgifter öka.  
Se vidare i bilaga 4 avseende budgetförslag för samtliga intäkts- och kostnadsposter för år 2020. 

 

Vägar och vägunderhåll vägmästare Per Pahlén 
Året 2019 blev en normal vinter. Vinterunderhållet höll sig inom budget. Det har plogats och 
sandats 7 ggr vardera. Sommarens regn gjorde att vägarna inte behövdes dammbindas med salt. 
Kantklippningen av vägarna skedde som vanligt efter midsommar. Träd utefter Bergsalavägen har 
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fällts för att öka framkomligheten. Träden som fällts har stått precis invid vägkanten och det bör 
vara fritt ca 2 meter in från vägbanan . 
Vägkostnaderna är den enskilt största utgiftsposten i föreningen och totalt har kostnaderna 
uppgått till 203 074,30 kr. Dock har de löpande kostnaderna hållits inom budget. Budgeten har 
dock inte tagit höjd för årliga avsättningen till vägfonden. En icke förutsedd post på nya nycklar 
och lås till vägbom har tillkommit. 

 

Bryggor i Björkvik   båtfogde Bjarne Egeland 
Stormen Alfrida den 2a Januari orsakade en del skador som vi åtgärdats under året.  
B-bryggan flyttade sig ca 5m söderut för att 3 kättingar var av och då räckte inte övriga till. Med 
hjälp av Bjarne Egelands båt Moby Dick så flyttades bryggan tillbaka och sen la vi om bojstenarna. 
Vi la även ut en extra stor förankring längst ut på bryggan samt att nya landfästen sattes dit. 
Landgången ut till bryggan förstärktes samt att stora delar av bryggan har skruvats med nya 
skruvar för många av de gamla var av. 
A-Bryggan klarade sig bra men en infästning till yttre bojstenen gick av. Ny spång byggdes mellan 
sektionerna på A-bryggan.  
När vi var nere och dök under bryggorna så plockade vi upp ett 10 tal ölburkar som någon slängt i 
under B-bryggan. Burkarna var relativt nya. Tråkigt att man inte tar hem sitt skräp. 

 

Bryggor i Norrviken  båtfogde Mats Rieger 
Stormen Alfrida den 2a Januari orsakade en del skador som åtgärdats under året.  
D-bryggan, en av förtöjningarna visade sig vara trasig och har bytts ut. Samtliga förtöjningar har 
förstärkts och kompletterats. Badstege har monterats på bryggan och landgången har reparerats 
efter en skada. Spången mellan pontonerna har begåvats med ”glidplåtar” som återanvänts från 
de gamla pontonerna. 
E-bryggan, förtöjningar har förstärkts och delvis bytts ut. Infästningar av bommarna på yttre 
pontonen har förstärkts och den sista av bommarna har lagts på plats. I samband med detta 
arbete justerades även bredden på några båtplatser. 
F-bryggan, inga särskilda åtgärder under året. 
De gamla, uttjänta pontonerna har sålts och avhämtats. 

 

Grönområden    grönområdesansvarig Peter Sandström 
Städdagen 27 april. lite blåsigt så tyvärr vågade vi inte elda. Stor uppslutning och mycket blev gjort 
på flera håll i området. Sand har lagts ut både på Björkviks strand och i Norrvikens strand. Ny fin 
grill till Norrviken. Diverse upprensning efter vinterstormen ”Alfrida” och några vindfällda träd fick 
sågas ner. Bergbryggan vid Norrviken har förkortats och reparerats även den fick hjälp av Alfrida. 
Björkviks Golftävling gick av stapeln på Norråva pay & play bana den 11 juli. Mats Rieger som 
Golfgeneral gjorde som vanligt ett bra jobb. Många ser redan fram mot kommande event i mitten 
av juli 2020.  
Gräsklippning av föreningens ytor vid badplatserna har gjorts under vår och sommar. 
Avverkningsdagen den 19 oktober gjordes ovanför Norrviksbadet . Ca 30 person kom (nytt rekord 
tror jag) alla arbeta hårt och mycket blev gjort. Perfekt väder för eldning. Det bjöds på korvgrillning 
och dricka. Bra arbetsinsats av alla medverkande. 

 

Midsommarfirande   klubbmästare Mia Wadsjö 
Midsommar afton 2019 - sommar och vackert väder. På förmidagen var vi ca 30 personer som 
hjälptes åt att löva midsommarstången och förbereda för dans och lekar.  
Ca 565 personer deltog i midsommarfirande. Även i år förgyllde 3 mycket duktiga musiker 
midsommardansen med sång, gitarr och nyckelharpa.  
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Lek- o tävlingslust var som vanligt stor. Deltagarna fick en godispåse vid målgång som pris. 
Alla barn bjöds på glass.     
Vi sålde ca 740 lotter. Många fina priser var skänkta av Kanel och Kardemumma, Gredelins 
blomsteraffär, Båtmagneten, Bullandö Glassfabrik, Sea Life, Siggesta gård, Värmdö golfklubb, 
Bygg Ole samt av föreningen. Tack Emma Hultberg för att du fixade lotteriet så bra.  
Stort tack till alla som hjälpte till för att göra midsommarfirandet till årets höjdpunkt på Björkvik! 

 

Webb & sociala medier ansvarig David Nachmann 
Styrelsen har påbörjat ett omfattande arbete med att digitalisera alla dokument och dokumentation 
gällande tomtägareföreningen och föreningsarbete för att trygga dokument och information för 
framtiden. Ett viktigt med tidskrävande arbete. 
Förenings webbplats finns på www.bjorkvik.nu. Nyhetsbrev skickas ut i och med uppdaterade 
nyheter på webbplatsen. Om man inte vill ha nyhetsbrevet så anmäl detta på 
sekreterare@bjorkvik.nu. Föreningens Facebookgrupp, facebook.com/groups/bjorkviktomtagare/, 
är ett fortsatt väl fungerande forum. Där postas samtliga nyheter från webbplatsen. Gå med i 
Facebookgruppen, ni som är medlemmar på Facebook, för att få aktuell info samt kunna 
kommunicera med andra medlemmar snabbt. 

 

Jakt    jaktvårdsansvarig Kerstin Egeland 
6 rådjur har skjutits under året. Något mindre antal djur att jaga än normalt. En ökning av hare och 
fasan har märkts. Det finns olika älg grupper i området, en ko med två kalvar visar aggression mot 
folk och hundar. Flera katter har infångats under året och alla utom en har förenats sig med sina 
ägare. En katt har förts till katthem. Bäver har konstaterats i Koppkärret där de har fällt ett flertal 
träd. 

 

Tennisföreningen   ansvarig Dan Rastland 
Samtliga fastighetsägare är välkomna att söka medlemskap i tennisföreningen. Kontakta Dan 
Rastland. 

 

Bastuvik i Björkvik   ordförande Terje Egeland 
Samtliga fastighetsägare är välkomna att söka medlemskap i bastuföreningen. 

 
 

  

http://www.bjorkvik.nu/
mailto:sekreterare@bjorkvik.nu
http://www.facebook.com/groups/bjorkviktomtagare/
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Vi hälsar nya medlemmar i Björkvik Tomtägareförening välkomna! 
 
 
Tänk på 

 Vi hjälps åt att hålla hastighetsbegränsningarna.  

 Spar på vattnet, alla brunnar får sitt vatten från samma grundvatten!  

 Håll alltid din hund kopplad! Flera olyckor har hänt under åren där hundar bitit andra 
hundar och jagat och rivit rådjur.  

 Avverkning på Björkvik tomtägareförenings områden är endast tillåten efter kontakt 
och godkännande av grönområdesansvarig. 

 Håll rent och snyggt på badplatser och grönområden. 

 Rensa sly runt egen tomt och framför allt mot vägen. 

 Elda inte löv. När garvsyran i löven förbränns bildas giftiga gaser samtidigt som löv ofta 
bränns ofullständigt så att kolmonoxid bildas.  

 
 
Stockholm den 20 februari 2020 
 
 
 
 
 
 
 
Anders Hellman Caroline Brännström David Nachmann 
 
 
 
 
 
 
Per Pahlén Peter Sandström Bjarne Egeland 
 
 
 
 
 
 
Mats Rieger Mia Wadsjö Emma Hultberg 
 


