Mälarhusens Villaägareförening

Protokoll från Årsmötet för 2017 års förvaltning
den 24/7 2018 på Fotbollsplanen kl. 16.00.

1. Pernilla Lindörn-Prabert valdes att leda årsmötesförhandlingarna.
2. Christina Lurell valdes till sekreterare för årsmötet, närvarolista upprättades.
3. Till justeringsmän valdes Karin Westerman och Mattias Karlkjell.
4. Konstaterades att mötet var behörigen utlyst.
5. Ordförande Pernilla Lindörn-Prabert föredrog årsberättelse (se bifogad årsberättelse) som
godkändes av årsmötet.
Revisionsberättelse föredrogs av revisor Ingvar Ekdahl.
6. Ansvarsfrihet för styrelsen beviljades för det gångna året.
7. Ansvarsfrihet för revisionen beviljades för det gångna året.
8. Till ordinarie styrelseledamöter valdes på två år, 2018-2020:
Oskar Lagerås
Omval
Ann Christine Egelberg
Omval
Torbjörn Strid
Nyval
Hanna Roos
Nyval
9. Till styrelsesuppleanter valdes på ett år, 2018-2019:
Ingegerd Nordin Ditlevsen
Omval
Per Nilson
Omval
10. Till revisor valdes på ett år:
Ingvar Ekdahl
Till revisorssuplent valde på ett år:
Staffan W Holm

Omval

Omval

11. Till valnämnd valdes på ett år:
Rolf Hansson

Omval

12. Årsmötet beslutade att årsavgiften behålls oförändrad för år 2018 med 200 kr per hushåll.
13. Övriga frågor
Styrelsen och valnämnden vill gärna se fler medlemmar som engagerar sig i föreningen. Har
du frågor eller vill anmäla ditt intresse så kontakta någon i styrelsen eller valnämnden.
Det kommer att anläggas en boulebana vid fotbollsplanen. Boulebanan har varit ett
återkommande önskemål från medlemmarna.

Övrig information och samtal kring frågor från styrelse och mötesdeltagare.
Ordförande förtydligade att Mälarhusens villaägareförening är opartisk i frågor mellan
enskilda fastighetsägare.
Informationsmöte ang cykelbanan Ystad-Simrishamn har hållts. Är beslutat att det ska
anläggas en etapp mellan Hammar och Skillinge för att koppla ihop cykelbanan som löper
Ystad-Simrishamn. Cykelbanan ska anläggas norr om kustvägen. Startdatum är ännu ej
fastställt, planeras ca 2020.
Nya ägare och ny stugbyverksamhet till Mälarhusgården. Se mer info på nätet och på
facebook.
Diskussion kring hundförbud på stranden mellan 1/6 – 31/8. Vad gäller? Helt hundförbud
mellan 1/6-31/8 på hela stranden, är det annorlunda regler vid stranden vid reservatet eller
är det tillåten hundrastplats nedanför Per Ivarsväg? Hur ska hundägare göra eftersom det
saknas p-plats på Per Ivars väg?
Otydlig och motsägelsefull info via Simrishamns kommuns hemsida och nya
kommuninfoskylten på Mälarhusvägen.
Kommunen har informerats om de felaktiga/otydliga uppgifterna. Ingen åtgärd har hittills
skett.
Mälarhusvägens trafik – hastighet och antal. Det har gjorts en mätning denna veckan av antal
bilar och hur fort de kör på Mälarhusvägen. Oklart i vilket syfte och på vems uppdrag det
gjorts.
Frågan om ändring av detaljplan för bebyggelse av hus har varit uppe på tidigare årsmöte.
Senaste offentliga informationen är att Simrishamns kommun endast godkänt fortsatt
utredning av eventuell bebyggelse av fåtal enstaka fastigheter som vätter upp mot Kustvägen

vid Trelleborgsvägen, inte för hela Mälarhusen.
Om enskilda medlemmar vill ordna aktiviteter tex samla personer för beachvolleyboll eller
fotbolsaktivitet på stranden en dag/kväll, anordna en tipsrunda, arrangera en vinprovning
mm får information om detta gärna läggas upp på föreningens Facebooksida.
Förslag kom om att ordna en ”glömda saker” låda eller likande vid nedgången till stranden
pga mycket kvarglömda saker efter varma stranddagar.
Ordförande påminde om att kvällens Grillkväll är en Picnic-kväll pga rådande grillförbud i hela
Sverige.

14. Ordförande tackade mötesdeltagarna och avslutade årsmötet.

Mälarhusen 25/7 2017

Christina Lurell, sekreterare

Pernilla Lindörn-Prabert, ordförande

Karin Westerman, justeringsman

Mattias Karlkjell, justeringsman

