UTTRANS FASTIGHETSÄGAREFÖRENING (UFF)

PROTOKOLL FRÅN ÅRSMÖTE 2020-06-03
Årsmötet öppnades.
1) Ulf Zethelius valdes till ordförande för årsmötet.
Harald W Thorburn valdes till sekreterare, Per Grundmark och Kjell Ågren valdes till
justeringsmän och tillika rösträknare för årsmötet.
2) Justering av röstlängden, bifogad närvarolista (bilaga 1) gäller.
3) Konstaterades att kallelse till mötet skett i stadgeenlig ordning.
4) Förslaget till föredragningslista fastställdes, med ändring av ordningen på punkterna 14
och 15.
5) Ulf Zethelius redogjorde för styrelsens verksamhetsberättelse. Den lades till handlingarna.
6) Revisionsberättelsen för 2019 (bilaga 2) lästes upp av Göran Lyth. Revisionsberättelsen
lades till handlingarna.
7) Resultat- och balansräkning per den 31 december 2019 gicks igenom, fastställdes och
lades till handlingarna.
8) Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för det gångna året.
9) Ulf Zethelius omvaldes som ordförande på ett år.
10) Per Grundmark och Kjell Ågren omvaldes till ordinarie ledamöter av styrelsen på 2 år.
Harald W Thorburn och Jarl Johansson omvaldes till ordinarie ledamöter av styrelsen på 1
år.
Emelie Andersson, Christian Hörnebrant, Andreas Nilsson och Michael Ånäs omvaldes
till suppleanter av styrelsen på 1 år.
11) Mohammed el Shobaki omvaldes till revisor på 1 år.
Haide Haghani valdes till revisor på 1 år.

Nermin Kasumovic omvaldes till revisorssuppleant på 1 år.
12) Vi hade inga förslag till ledamöter av valkommittén. Styrelsen fick mandat att utse
ledamöter av valkommittén.
13) 1) Preliminär inkomst- och utgiftsbudget för det nya verksamhetsåret fastställdes.
2) Styrelsens förslag till årsavgift för verksamhetsåret 2020 fastställdes:
- medlemsavgift 175: 14) Övriga ärenden
a) Jan Govella informerade om Uttrans vattenvårdsgrupps verksamhet. (bilaga 3)
15) Inkommen motion om stadgeändring bifölls inte efter omröstning.

Mötet avslutades.

Vid protokollet:

…………………….
Harald W Thorburn

Justerat av:

…………………….

……………………….

Per Grundmark

Kjell Ågren

Bilaga 2

Uttrans Fastighetsägareförening
Revisionsberättelse
för
2019
Vi har granskat föreningens årsredovisning för 2019, resultaträkning och balansräkning och
har funnit att redovisningen följer god redovisningssed.
Baserat på resultatet av vår granskning föreslår vi att
• Resultaträkning och Balansräkningen fastställs
• Resultatet balanseras i ny räkning, och att
• Styrelsen beviljas ansvarfrihet för räkenskapsåret.

Uttran 2020-02-20
……………………………………
Göran Lyth

……………………………………
Mohammed El Shobaki

Bilaga 3

Uttrans Vattenvårdsgrupp
Verksamhetsberättelse 2019
Antal möten
Kommunernas bidragsansökan
Corona inställt kommunmöte

1. Vad har UVVG åstadkommit under 2019?
•

Hornsärv har rensats i sjön Uttran och näckrosor i sjön Flaten samt
inloppet till Kvarnsjön har rensats, varvid minskad mängd noterades i
år.

•

Medlemmar i UVVG samt Naturskyddsföreningen i Botkyrka och
Salem har besvarat Mark o Miljööverdomstolen ett antal gånger
rörande Tumba Skog angående risken för att dagvatten kan förorena
grundvatten.

•

Mätning på grundvattennivån i Uttrans grusgrop har utförts vid 4
tillfällen och ligger i genomsnitt 1,32 m under markytan, sedan
mätningarna startade 2017. Att jämföras med nivån den 26 februari
2019 endast var 0,84 m under marknivån.

•

Ett samordningsmöte med de tre kommunerna och UVVG hölls 2019
09 19 i Botkyrka kommunhus.

•

En motion har lämnats in av UVVG till UFF ang. förslag till
stadgeändringar. Med avsikten att UFF får möjligheter att föra sin talan
i juridiska ärenden mot myndigheter och kommunala beslut vid behov.

•

Två brev till de tre kommunernas politiker beträffande om Uttran som
möjlig råvatten-reserv och ytvattentäkt har skickats, varvid vi fått några
positiva svar ifrån.

•

Erik och Poppe har deltagit och intervjuats i tidningen ”Botkyrka Direkt”
om det bidrag som glädjande sökts gemensamt av de tre
kommunerna, för att undersöka kostnader och åtgärder i sjön Uttran.

•

En representant från AB Teknikmarknad / KTH bjöds n i ett av UVVG:s
möten och redogjorde för metoden att rena syrefria sjöbottnar med sk.
Lågflödesmuddring. Metoden har även presenterats för Södertälje
kommun.

•

Samtal med kommunrepresentanter, forskare och entreprenörer har
förts kontinuerligt ang. metoder för rening av insjöar m m.

•

Botkyrka kommun har installerat en syresättande pump i Segersjön för
att undvika fiskdöd vintertid.

•

Sammantaget känns det som UVVG s politiskt oberoende grupp har
ökat och påskyndat kommunernas samarbete positivt.

2. Vad behöver vi förbereda inför kommunmötet i Södertälje den 26 mars?
Vi enades om att bjuda in en expert, som kan berätta om metoder att rena sjöar
med kornhalm (sjön Hönsan) Poppe undersöker och bjuder in.
Vid kommunmötet är det lämpligt att ställa frågan om hur de pengar kommunerna
fått till sjöarna skall användas.
Alla är välkomna att förslå punkter på dagordningen för det kommande mötet
med kommunerna 26 mars i Södertälje.
Tyvärr ställdes mötet in pga Covid 19 Corona,. (Ett vanligt, eller digitalt möte är
tänkt att hållas i september 2020)

3. Vad vill vi uppnå 2020
Fortsätta sjörensningar, föreslå politikerna ett Solcellsystem i Uttrans grusgrop,
fortsätta att trycka på Salem om åtgärder för att förbättra vattenkvaliten i
Dånviken och Uttran.

