
   
 

PROTOKOLL FRÅN SÖRFJÄRDENS INTRESSEFÖRENINGS ÅRSMÖTE 

SÖNDAGEN 13 JULI 2014 kl, 10.00 I KAPELLET 
 

Kalle Bylin hälsade alla välkomna till 69:e årsmötet och påminde om att nästa år är 

det jubileumsår . 
Innan årsmötesförhandlingarna  hade styrelsen låtit inbjuda Thord Wannberg att tala om 

det aktuella läget i VA-projektet. Per cykel anlände Thord Wannberg och hälsades 

välkommen av Kalle Bylin 

Thord Wannberg  meddelade att i sakfrågan kring vatten och avlopp var nu slutligt 

beslut fattat om att Sörfjärden senast hösten 2016 skall ha kommunalt vatten och avlopp. 

Kommunala VA-projektet  omfattar alla fastigheter i Sörfjärden. Vad avser Ol-Erstäkten 

som redan har en utbyggd och godkänd VA-anläggning pågår diskussioner.    

Vilka tekniska lösningar  som kommer att användas utreds fortfarande. 

Provborrningar för vatten sker väster om Hårtevägen i höjd med Ol-Erstäkten.  

Av tre alternativ om anläggning av reningsverk har det som tänkts söder om Sörfjärden 

anullerats. Kvarstår att endera använda Gnarps befintliga verk eller bygga ett nytt cirka 3-4 

km uppströms Gnarpsån. 

Anslutningsavgiften är beräknad för vatten och avlopp till 150.000:- medan de som 

redan har godkänt vatten  får 25% rabatt (37.500 SEK ) genom att avstå från kommunalt 

vatten.  

Anslutning till enbart VA är tvångsmässig oavsett om man har godkänd lösning för sitt 

avlopp eller vid en likaledes godkänd modernare teknisk lösning än att transportera avlopp i 

dricksvatten. 

Den rörliga avgiften är inte fastställd men torde hamna på c:a 700:- per månad för de  

40-talet fastboende medan månadskostnaden för de 250 sommarboende följaktligen blir 

8.400:-för en månads åtnjutande av VA.   

Befrielse från anslutning för vatten kan fås medan någon befrielse från avloppsanslut-

ning ej ens undantagsvis beviljats av myndigheten..  

Thord Wannberg  räknade med att någon gång under september/oktober kommer mer 

konkreta besked om placering av ett ev. avloppsverk beroende av vilken teknisk metod man 

fastnar för. 

Under den  följande frågestunden framkom bl.a   

a) att kommunen kommer åläggas stora investeringar till vilka kapital ej finns utan 

måste upplånas 

b) att sannolikt kommer valet falla på att transpotera avföring  mm i dricksvatten  till 

reningsverk. Övriga modernare tekniska alternativ vilka även kan vara betydligt ekonomiskt 

fördelaktigare har inte helt uteslutits i nuläget, men genom sin konnektering med Mitt Sverige 

Vatten framtages sannolikt ett vattenbaserat alternativ.. 

c) att vid vissa fastigheter utan fallhöjd till anslutningen kommer kommunen att anlägga 

en av kommunen ägd och förvaltad pumpstation intill tomten 

d) att vid flera hus med vatten/avlopp på samma fastighet kommer extra tillägg att uttas.  

e) att reningsverket i Gnarp har en beräknad kvarvarande livslängd på 15 år 

f) att reningsverket i Gnarp måste rivas är ej längre säkert enär staten för 

motorvägsbyggen och järnvägar ändrat  prioritering och därmed investeringsdirektiven.   

g) att på frågan om risken för AB Mitt Sverige Vattens ev jävsituation och ekonomiska 

intressekonflikt svarades med att sådan torde ej föreligga enär företaget ej skall vara 

vinstgivande.     

Thord Wannberg  avslutade med att uppmana alla att läsa Nordanstigs kommuns 

hemsida för där kommer lämnas kontinuerlig information  

Kalle Bylin tackade Thord för genomgången och för att han ställt upp, varvid Thord 

Wannberg cyklade åter hemåt.   

 



   
 

Kalle Bylin fortsatte sedan innan själva årsmötesförhandlingarna  med att på en dia-bild 

visa var och vad som saknades i vårt vackra Sörfjärden för dess framtid.   

På kartan hade  Kalle ritat in 10 punkter som vi saknade eller annorledes vi måste värna 

om i Sörfjärden för att bygden skall vara levande. Exempelvis affär/kiosk och camping 

saknas.. 

Tillkommande restaurangen och den nystartade golfklubben med golfbanan  

välkomnades.  

Lekplats och ramp till stranden i framtiden förbättrar vår strand. Aktuell 

informationstavla emotses. Stranden  Norrlandskustens pärla och kommunens reklampelare 

måste skötas, städas och i övrigt göras attraktiv och utrustas med modernare 

sanitetsanläggning..  

Under en kortare diskussion påtalades olägenheten med en uppkommande ”soptipp” för 

träd, rötter och kvistar mellan Ol-Erstäkten och Strandvägen vid Hansings.  

Efter de båda inledningarna tackade Kalle Bylin för visat intresse kring Sörfjärdens 

framtid och inbjöd alla andra föreningar att aktivera sig, så att gemensamt projektarbete och 

påverkan kan ske med samtliga Sörfjärdens föreningar. Även privatpersoner uppmanades 

inkomma med förslag.  

Mötet övergick därefter till årsmötesförhandlingarna. 

  

§ 1. Mötets öppnande  

Ordförande hälsade välkommen till det 69:e årsmötet  och påminde om nästa års  

jubileum.och förklarade mötet öppnat. 

 

 § 2. Val av ordförande för mötet 

 Årsmötet valde Kalle Bylin till mötesordförande. 

 

§ 3. Val av sekreterare för mötet 

 Årsmötet valde Gert Karlsson till sekreterare. 

 

§ 4. Val av justeringsman att jämte ordföranden justera dagens protokoll 

Årsmötet valde Lars Håkan Hemmingsson att jämte ordföranden justera dagens 

protokoll.och tillika vara rösträknare. 

 

§ 5. Mötets behöriga utlysande 

 Årsmötet konstaterade att mötet hade utlysts i behörig ordning. 

 

§ 6. Fastställande av dagordning - övriga frågor 

Årsmötet godkände dagordningen. Bil 1 

 

§ 7. Verksamhetsberättelse 

Kalle Bylin redogjorde för verksamheten under det gångna året i 

verksamhetsberättelsen, som bilägges protokollet (Bil 2)    

 

§ 8.      Ekonomi 

Redogjordes för det gångna verksamhetsårets 1/7-13-30/6-14 ekonomi som visade 

ett överskott på nästan 9.000:- Intäkterna i form av medlemsavgifter var 14.400:- 

vilket tyder på c:a 144 medlemmar varav dock några dubbelbetalande. Jämfört 

med föregående års 104 medlemmmar  Föreningens kassabehållning var 

fortfarande god och uppgick på balansdagen till drygt 40 kkr. 

 

§ 9. Revisorernas berättelse 

 Revisorernas berättelse var helt ren.  



   
 

 

§ 10.. Beviljande av ansvarsfrihet för styrelsen 

 Årsmötet beslutade att bevilja styrelsen ansvarsfrihet. 

 

§ 11. Val av styrelse mm till Sörfjärdens Intresseförening 

 Årsmötet 2014 valde följande personer  

 Val av ordförande: 

 Nyval på ett år till årsmötet 2015 av Ulrika Danielsson 

 Val av ledamöter: 

 Nyval på 2 år till årsmötet 2016 av Camilla Frykstedt 

           Nyval på 2 år till årsmötet 2016 av Inger Hasselberg 

 Ulla-Britt Andersson och Anders Paulsson valperiod gäller till årsmötet 2015. 

 Val av suppleanter till dessa: 

 Omval på ett år till årsmötet 2015 Ellen Nathansson 

 Nyval på ett år till årsmötet 2015 Bengt Holmberg 

 Val av revisorer: 
 Omval på ett år till årsmötet 2015: Johan Hansing      

 Omval på ett år till årsmötet 2015: Staffan Modin 

 Val av suppleanter till dessa: 

 Omval på ett år till årsmötet 2015: Anders Hemmingsson  

 Omval på ett år till årsmötet 2015: Bengt Bygdén   

 Valberedning  

  Ingrid Sundin-Åkerlund sammankallande, omval ett år till årsmötet 2015 

 Omval av Helena Arbman ett år till årsmötet 2015 

            

§ 12. Fastställande av årsavgiften 

Årsavgiften för medlemsskap i Sörfjärdens Intresseförening för detta  

verksamhetsår (1/7-2014 -- 30/6-2015) fastställdes till oförändrat 100 kr, då 

ekonomin för närvarande är god. 

.   

§ 13 Stadgeändring mm 

Det förelåg intet ärende. 

 

§ 14 Övriga frågor 

a) Strandstädningen: Strandstädningen 2013 skedde traditionsenligt 7/7 kl 17.00. 

Till 2014 års städning hade instruktion gått ut om att skräp plockas upp samt att 

gran, tall och övriga dylika plantor rivs upp. Ej krattning.            

 b) Flytbrygga.Flytbrygga torde inte medföra några invändningar Lekplats- 

anläggnin är emellertid reglerad vad avser underlag. Vidare torde undersökas 

ansvarsföräkring. 

c) Posten Kalle Bylin meddelade att han kommer närvara kommande vecka vid 

postens besök.  

d) Träramp: Informerade Kalle Bylin om att planer på att anlägga en träramp 

kvarstår men kanske lite kortare. 

 

§ 15. Fastställande av datum för årsmötet år 2015 

 Nästa årsmöte är SÖNDAGEN 12 juli 2015 kl 10.00 i Kapellet. 

 

 

 

 



   
 

 

 

 

§ 16. Mötets avslutande 

Ordförande Kalle Bylin avslutade med ett tack till alla som kommit till mötet och 

förklarade sammanträdet avslutat samtidigt som han tyvärr måste meddela att 

aftonens traditionella grillkväll måste inställas pga regnvädret..  

 

 

Vid protokollet:             Justeras:   Justeras: 

 

 

________________         _________________        _______________                                         

Gert Karlsson     Kalle Bylin   Lars Håkan Hemmingsson  


