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DELÄGARLAGETS ALLMÄNNA MÖTES PROTOKOLL 

Tid: 26.7.2021 

Plats: Hangö stadsfullmäktiges plenisal och Teams distansförbindelse 

Deltagare: 32 delägare i plenisalen och 5 delägare i Teams. Deltagarförteckning bifogad. 

 

§1  Mötets öppnande 

Täcktom samfällighets styrelseordförande Kukka-Maaria Luukkonen öppnade mötet kl. 18.08 

 

§2  Val av ordförande och viceordförande 

Kukka-Maaria Luukkonen valdes till ordförande och Seppo Immonen till viceordförande. 

Ordföranden kallade Sixten Malmström till mötets sekreterare. 

 

§3  Val av protokolljusterare och rösträknare 

Till protokolljusterare och rösträknare valdes Mari-Anna Närhi och Kurt Wennerqvist. 

 

§4  Mötets laglighet och beslutsförhet 

Möteskallelsen hade publicerats i tidningen Etelä-Uusimaa 8.7 och 15.7.2021. Därtill hade 

möteskallelsen funnits på samfällighetens hemsida. Mötet konstaterades lagligt och 

beslutsfört. 

 

§5  Beslut om röstningsförfarande 

Det beslutades att förfarandet vid röstning är en röst per fastighet. 

 

§6  Nyttoanvändning av blåstång 

Mikael Westerlund från startup-företaget Origin by Ocean (www.originbyocean), som 

styrelsen kallat till mötet för att berätta om blåstångens nyttoanvändning, berättade kort om 

företagets verksamhet. Bolaget behöver blåstång som råvara i sin produktion där man bl.a. 

kommer att tillverka färgpigment för kosmetik- och livsmedelsindustrin. Företaget är berett att 

hämta färsk blåstång som spolats upp på samfällighetens stränder. Tången borde väga minst 

100 kg och inte vara mycket äldre än ett dygn. Mötet förhöll sig positivt till saken och 

samfällighetens delägare kan meddela direkt till Westerlund om blåstångsobservationer. 

Mikael Westerlunds kontaktuppgifter är: e-post mikael.westerlund@originbyocean.com och 

telefon 040 540 9880 

 

§7  Godkännande av föredragningslistan 

Mötets föredragningslista godkändes som arbetsordning för mötet. 

 

§8  Bokslut, verksamhetsberättelse och granskningsberättelse för åren 2019 och 2020 

Årens 2019 och 2020 verksamhetsberättelser, bokslut och verksamhetsgranskarnas utlåtanden 

hördes och behandlades. 

 

§9  Beviljande av ansvarsfrihet för styrelsen för årens 2019 och 2020 del 

Boksluten för åren 2019 och 2020 fastställdes och styrelsen beviljades enhälligt ansvarsfrihet. 

 

§10  Disposition av andelslagets eventuella överskott 

http://www.originbyocean/
mailto:mikael.westerlund@originbyocean.com
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Inget överskott förelåg, således behövde man inte avtala om dess användning. 

 

§11  Kattrumpans, Ryssholmens och Vedagrundets skötselåtgärder och användning 

 

Det fördes en livlig diskussion om situationen vid Vedagrundet. Vedagrundets allmänna 

badstrand har fått stor uppmärksamhet i media, vilket kraftigt har ökat strandens besökarantal. 

Detta sliter på naturskyddsområdet och belastar den redan från förut i dåligt skick varande 

vägen. 

Vid mötet beslutades att: 

- Samfälligheten ansöker om upphävande av Vedagrundets strands status 

som allmän badstrand 

- Det uppgörs en skötsel- och användningsplan för Vedagrundet 

- Nyttan och skadan för delägare och övriga längs vägen boende vid ett 

eventuellt grundande av ett väglag för Vedagrundsvägen utreds. 

- Vedagrundets båtled muddras, muddringsmängdens övre gräns är 500 

kubik. 

 

Husbilar och husvagnar har övernattat på Ryssholmens badstrands parkeringsplats och i 

Kattrumpans småbåtshamn. Mötet beslutade att samfälligheten utreder möjligheten att 

begränsa parkeringen på bägge ställena. 

 

§12  Val av verksamhetsgranskare och suppleanter 

Till verksamhetsgranskare valdes Outi McDonald och Kristiina Montell. 

Till verksamhetsgranskarsuppleanter valdes Seppo Immonen och Ville Vuorelma. 

 

§13  Val av ägarrepresentant till Torpet Ab:s bolagsstämma 

Jorma Vanhanen valdes att representera samfälligheten vid Torpets bolagsstämma. 

 

§14  Beslut om avgifter 2020-2021 

Det beslutades att årsavgifterna hålls oförändrade. 

Båtplatsavgift 30€, fiskebodsavgift 30 € och fiskeavgift 10 €. 

Konstaterades att reglerna för fiske och fiskeövervakning bör uppdateras. 

 

§15  Val av styrelse för slutet av säsongen 2020-2021 

Till styrelsen återvaldes Kukka-Maaria Luukonen, Göran Lundberg och Sixten Malmström. 

Helena Säteri och Zan Pujol valdes till nya styrelsemedlemmar. Till suppleanter i styrelsen 

valdes Martti Kalpala och Jorma Vanhanen. Hangö stads representant är Kukka-Maaria 

Luukkonen och hennes suppleant är Lasse Tallqvist, som samtidigt fungerar som styrelsens 

tredje suppleant. 

 

§16  Arvoden 

Mötet beslutade att arvodena hålls på samma nivå som senaste år. Ordföranden 150 €/år och 

övriga styrelsemedlemmar 75 €/år. 

 

§17  Övriga ärenden 
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Det konstaterades att inga inlösningar av tillandningar skett år 2020. 

 

§18  Läggande av protokoll till påseende 

Detta protokoll finns till påseende i s.k. Kexen på adressen Sandövägen 2 i Kukka-Maaria 

Luukkonens arbetsrum under september 2021 (om besök bör avtalas särskilt 040 1359 281). 

Protokollet har även funnits till påseende på samfällighetens hemsidor www.taktom.fi 

 

§19  Mötets avslutande 

Ordföranden tackade deltagarna och avslutade mötet kl. 20.14 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kukka-Maaria Luukkonen 

Ordförande 

 

Sixten Malmström 

Sekreterare 

 

 

 

Mari-Anna Närhi  Kurt Wennerqvist 

Protokolljusterare  Protokolljusterare 

 

 

 


