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Protokoll för ordinarie föreningsstämm a 2O1 4-04-26
l. Val av ordlörande fiir stämman
Sittande Conny Forsberg valdes.

2. Yal av sekreterare ftir stämman
Sittande Mia Sandblom valdes.
3. Val av justeringsmän
Lars Persson och Christina Friden valdes.

4. Fråga om knllelse behörigen skett
Kallelsen har skett i behörig ordning och enligt våra stadgar.
5. Styrelsens och revisorernas berättelser
Förvaltningsberättelsen och räkenskaperna fiamlades för stämman. Revisorernas berättelse
redovisades. Bilaga I o 2

Ansvarsfrihet fiir styrelsen
l:56 hade synpunkter på hur städdagen och anläggningen av stigar utförts i synnerhet planerad
stig6ragpilg utanft)r fastighet 1:75. Ordföranden redogjorde för besh"rtsgången i ärendet där beslut

6.

orn stigarna togs på föreningsstämman 2012 där stigarna visades på en karta och att styrelsen har
gepomfört stämmans beslut. Ortlförar-rderr redogiorde för stärnman de olika turer som varit kring
fastighet l:75 och samfällighetens mark som gränsar den samt tillade att stigen kommer att gå en
bra bit Iängre bort från tomten ä-r vad de ursprungliga godkända ritningama visar vilket l:75 dock
inte anser vara tillräckligt.
Stämman beslutade att bevilja styrelsen ansvarsfrihet ftir det gångr-ra året.

7. Framställanden från sfyrelsen respektive motioner från medlemmarna
:t Hastighetssänkning på Nilsatorpsvägen
Ett alternativ som lades fiam var att ställa upp blomkrukor i grr;pper orn tre så man får
"kryssa" fram. Det diskurterades att lägga ut gummifarthinder och fasta färthinder. Viktigt att
tänka på sopbilerl sotn är det största fordonet som skall igenom. Farthinder på flera ställen
behöver sättas upp utmed vägen. En vädjan gick ut om att ALLA skall köra långsamt, tänka
sig för och kolla hastighetsrnätaren! Tala orn för släktingar, vänner och hyresgäster vad som
gäller. Besh.rt togs om att styrelsen gör ett försök med blomkrukor om det är möjligt (med
tanke på bland annat sopbilen) som färtsänkare och utvärderar detta, därefier tar de beslut
om någon annan lösnirrg skall provas. lnfbrmation delas ut i alla brevlådor. Biluga 3

:* Framställanden från styrelsen
-Fondering ftir avlopp
Conny Forsberg gick igenom alla avgifierna vi haft för reningsverket och talade om
att de röda sifTrorna var engångskostnader som inte är relevanta soffl
underlagssurrmor för underhåll- och repartationsfonden. Från sista
underlagssumman har även engångssummor dragits bort från de tre första punkterna
, i/,4*om projektering. Förslaget på ny underlagssumma för underhåll- och
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reparationstbnden godkändes av stämman och gäller fi'ån och med år 2015. Biluga 4

-Trycksättningspumpar i vattenverket
Beslut togs om att häva beslutet om pengarna i reparationsfbnden från år 2012.
Pengarna sorl var avsatta skall användas för att finansiera inlösen av vattenrätter och
då detta ärende drar ut på tiden behöver pengarna anväudas för att åtgarda
trycksättningspul'l'rparna i vattenverket. Det är endast finansieringsformen för
vattenrätterna som hävs. Beslut togs om att uttaxera kostnader for inlösen av
vattenrätter vid behov istället. Bilagtt 5
8. Brsättning till styrelse och revisorer
Ersättnir-rg utgår till styrelsen med samrna sumlnor enligt beslutet frän2012 års föreningsstämma
(5000 kr till ordftiranden och 2500 kr till övriga ordinarie ledamöter).

v

g.styrelsens lörslag till utgifts- och inkomststat samt debiteringsliingrl ftir 2014
I år l-rar man hittills betalat 2000 kr på avloppet och 1000 kr på vägar och grönområden' Kvar att
betala i år är I 100 kr på vatten. 4800 kr på avlopp samt 800 kr för vägar och grönområden.
Avgifterna skall vara betalda senast 30162014. Förslagen godkändes av stämman. Bilctgcr 6
l0.Styrelsens förslag till utgilts- och inkomststat samt debiteringslängd ftir första betalningen
20r5
kr for
Första utdebiteringel för 2015 (betalas i februari) föreslogs tilt 2000 kr t-ör avloppet och 1000
godkändes
vägar och grönområden. Beslut om total utdebiterir-rg tas av 2015 års stämma Förslagen
av stänrman. Bilaga 7
I

l. Val av styrelse och styrelseordfiirande

Stämman valde styrelse ocl-r ordftirande enligt följande:

Orclftirande
Övriga ledamöter

Suppleanter

nYval 2 är
Kent Dejve
Torn Einarsson omva|2 är
nYVaI2 är
Berit Barkin
Flans Gustavssolt sittande 1 år
sittande I år
Äsa U llström

Ros-Marie l-lolst omval I år
Peter l3ngelbrektssoll nyval I år

Ililagu B
12. Val av

revisorer

Stämman valde revisorer och revisorssuppleant på ett år enligt föliande:
Tore Dufberg
Revisorer
Reidar Fiskrrnr
Rev.suppleant Ann-Britt Ullström

Bilaga 8

Val av valberedning
I år:
Stämrnan valde att ftiljande personel'skall ingå i valberedningen unde
Conny Forsberg och Mia Sandblon-r. Bilago I
13.
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Övriga frågor

Angående årets städdag ansåg l:56 att rnan istället för att anlägga stigar kunde fokuserat på att
reparera stigen upp mot Fossen. Styrelsen meddelade att det nu varit ftir blött för att komma in där
pred flismaskinen och man planerar att hyra f-lisrnaskiner-r igen när det torkat upp. Fukt vid denna
stig skall åtgärdas rned dr'änering och den största anledningen till fukter-r är ett stort träd som blåst
ner innan avverkningen gjordes. Det planeras att hyra in flismaskinen till höstens städdag och
fbrtsätta rned anläggningen av stigarna. llansGlrstavsson visade på kartan vilka av stigarna som är
klara och vilka som står r-räst på tur (se bilaga 9). En trumma skall läggas ner i bäcken till Fossen
vid torr sonlmar och vid den andra bäcken blir det en bro eller en truntma till Falltorpsvägen.

Efter lQ-årsplanen hos Södra sätts pengarna in på ett konto för underhåll av skogen. Flisningen från
skogen gav 47 740 kr, vi fär ut 34 000 kr då Södra tog en del av Vattenfalls timmer som de köpt på
rot och räknade in det i vår avverkning.
Drar man ihop risl-rögar (vilket vi tacksamt tal emot) så lägg ändarna åt samma håll vilket
unclerlättar arbetet rned flisningen. tlöda pinnar markerar stigama son-r skall anläggas, gå gärna här
så {et blir naturliga stigar. Bänkar av nerblåsta träd skall göras, en bätlk är klar, övriga får ligga ett
tag tills de inte avger kåda längre.

tör mailutskick gör en grupp av törenir-rgens rnailadresser så det
underlättar vid läsning av mail samt att mailen inte hamnar i skräpkolgen.

Önsken-rål on1 att ansvarig

Conrainrar beställs som vanligt tiII Kristihimmelfärdshelgen.
I :59 har tidigare ansvarat

för rnidsomrnart-rrandet, de kan tänka sig att hålla i lotteriet men önskar

att någon Annan håller i resten såsom anskalfande av material

till och resning av midsommarstång.

Ölskemål fiarnkont om att fä all inlorntation på mail.
Allan Söderholm meddelade att badloreningen saknar brygga och ötrskar fler medlernmar samt
bidrag till en ny brygga.

Sekreterare:

ill"-.v--*
Mia Sandblonr
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Lars Perssor-r
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Christina Friden

