Verksamhetsberättelse för Tockens samfällighetsförening 2019
Tockens samfällighetsförening bildades den 14 maj 1979 i samband med
förrättning och fastighetsreglering av Tockens stugområde.
Under 2019 har följande personer funnits i styrelsen:
2019-01-01—06-10

2019-06-10—12-31

Vald till

Ann Åstrand, ordförande

Göran Åstrand, ordförande

2020

Anna Cederlund, sekr

Anna Cederlund, sekr

2020

Bengt Einarsson, kassör

Bengt Einarsson, kassör

2020

Ulf Friberg

Ulf Friberg

2021

Björn Nielsen

Christina Johansson

2021

Ulf Brantmark

Mikael Allerslev

2021

Jennie Fröderberg, reg ansvarig

Jennie Fröderberg, reg.ansvarig

2020

Christina Johansson

Maj-Lena Linderson

2020

Vivianne Brantmark-Olin

Vivianne Brantmark-Olin

2020

Annelott Hedberg, ord

Gudrun Blom, ord , sam

2021

Gudrun Blom, ord

Annelott Hedberg, ord

2020

Tommy Hedberg, suppl

Tommy Hedberg, suppl

2020

Göran Åstrand, sammank

Rolf Prag, sammank

2020

Rolf Prag

Vakant

2020

Suppleanter till styrelsen:

Revisorer:

Valberedning:

Under året har föreningsstämma och sex protokollförda styrelsemöten
genomförts. Föreningsstämman hölls den 1 juni på festplatsen. Mellan de
olika styrelsemötena har styrelsen haft kontinuerlig kontakt för att lösa olika
frågeställningar.

Verksamheten under året:
Samfällighetens huvuduppgift är att förvalta anläggningens gemensamma
vägar med diken och grönområden (fastigheten Mjällby 8:151) och verka för
att fastigheten Mjällby 8:5 (strandängarna och ekskogen) behåller sin unika
natur.
Samfälligheten har lagfart på båda fastigheterna. Mjällby 8:151 sedan 2001
och Mjällby 8:5 sedan årsskiftet 2003/2004. Föreningen fick fastigheten
Mjällby 8:5 som gåva från Tockens Intresseförening. Samfälligheten består
av 84 fastigheter och av dessa var 26 permanentboende.
Verksamheten under 2019 har i huvudsak omfattats av:
• Firande av samfällighetens 40årsjubileum. En dag fylld med aktiviteter och
en härlig fest!
• Föreningens medlemmar har fått information om verksamheten genom
brev, mail, anslag och på föreningens hemsida (www.tocken.se). Hemsidan
och mail används som huvudsaklig informationsväg. Brev skickas till dem
som föredrar det.
• Hemsidan och medlemsregister sköts av Jennie Fröderberg. Meddela
register-ansvarig om ändrade kontaktuppgifter vad gäller adress, telefon och
mailadress! Anmäl också ny ägare när ni säljer er fastighet.
• Regler (GDPR) enligt Dataskyddslagen har upprättats. De finns på
hemsidan under fliken Dokument.
• Vägarna har underhållits av Elleholms Maskin AB enligt skötselplan, som
godkänts av styrelsen. Ulf Friberg är kontaktperson för arbetet med vägarna.
• Besiktning av lekplatsen har gjorts.
• Arrendeavtal med nya fastighetsägare har upprättats.
• Gräsytorna har klipps av Vilma Karlsson.
• Nya bänkar har införskaffats till grillplatserna vid badplatsen. Grillarna har
försetts med nya galler.
• Gallring av träd och stormfällor har skett på Mjällby 8:5 för att hålla
betesmarkerna tillgängliga för betande får och hästar i enlighet med våra
åtaganden gentemot länsstyrelsen och som en förutsättning för att få
jordbruksstöd.
• 2019 blev ett riktigt besvärligt ”flugår” för hela Listerlandet. Styrelsen har
löpande kontakt med Miljöförbundet Blekinge Väst angående problemen.
• Strandängarna och ekskogen har betats av Värmlandsfår och hästar. Ett
nytt avtal är upprättat med fårägaren enligt beslut på stämman 2019.

• Samfälligheten erhåller ”EU-bidrag” för Mjällby 8:5. Dessa bidrag ska täcka
kostnad för fastighetens skötsel (djurhållning, skogsvård). Beslut på EU-nivå
om förändrade regler har gjort att rätt bidrag inte betalats för 2016, 2017
och 2018! I december 2019 reglerades dessa år slutgiltigt från
Jordbruksverket! Därmed kunde Samfälligheten också slutbetala fårägaren
enligt avtal!
• Eldningsförbud vid Valborg gjorde att Valborgsmässobålet flyttades till en
härlig septemberkväll.
• Midsommarstången kläddes, det blev dans till levande musik och sedvanligt
lotteri och fiskdamm. Johanna Dahlström ordnade spelman, vinster och
godispåsar.
• Tre gemensamma städdagar genomfördes. Mikael Allerslev håller samman
städdagarna.
Ekonomi:
Under 2019 har årsavgiften varit 1000 kr per andel. 140 kr har dragits av på
årsavgiften vid deltagande i städaktiviteter, dock max vid tre tillfällen. För
ekonomisk status se bilagor och resultaträkning 2019 som delas ut på
stämman.
Tocken i maj 2020

Göran Åstrand

Bengt Einarsson

Anna Cederlund

Ulf Friberg

Christina Johansson

Mikael Allerslev

Jennie Fröderberg

