Kvarteret Brevbärarens Samfällighetsförening

Protokoll fört vid årsmöte 2009-03-26 i Folkets Hus, Hammarkullen
Närvarande: 39 hus var representerade.
§1. Mötet öppnas
Samfällighetsföreningens ordförande Inger Sjögren förklarade mötet öppnat och hälsade alla välkomna.
§2. Dagordningen
Dagordningen godkändes.
§3. Val av mötesordförande
Till mötesordförande valdes Jan-Erik Blomqvist.
§4. Val av mötessekreterare
Till mötessekreterare valdes Maria Wångersjö.
§5. Val av justeringsmän
Till justeringsmän och tillika rösträknare valdes Arne Kardbom och Stig Jacobsson.
§6. Verksamhetsberättelse
Verksamhetsberättelsen föredrogs och lades till handlingarna.
§7. Bokslut för 2008
Samfällighetsföreningens kassör Bo Nilsson föredrog bokslutet för år 2008, och förklarade att punkten
”Kundfordringar 19 000 kr” berodde på att en faktura av misstag betalades två gånger i samband med
årsslutet. Vi har nu fått tillbaka de pengar som betalades in för mycket. Årsmötet beslutade att godkänna
styrelsens förslag till bokslut för år 2008, vilket lades till handlingarna.
§8. Revisionsberättelse
Revisor Göran Aastradsen föredrog revisionsberättelsen. Efter rättelse av dateringen för underskriften, från
”2008” till ”2009”, beslutade årsmötet att godkänna revisionsberättelsen.
§9. Ansvarsfrihet för styrelsen
Årsmötet beslutade enhälligt om beviljande av ansvarsfrihet för styrelsen.
§10. Presentation av nya medlemmar
De medlemmar som flyttat in under året hälsades officiellt välkomna.
§11. Gemensam sophantering
Motionen från styrelsen, bilaga 5, angående en gemensam lösning för sophanteringen i vårt område, så
kallade molocker, föredrogs av kassör Bo Nilsson. Han påminde om att det är Kretsloppskontoret som väckt
frågan, och att Kretsloppskontoret sannolikt kommer att väcka frågan igen. Efter rösträkning befanns att
mötet beslutat att styrelsen inte ska gå vidare med att undersöka en gemensam lösning för sophanteringen. 10
röster ville att frågan skulle utredas vidare, medan 20 röster var däremot.
§12. Lekplatsgruppen
Förslaget till förnyelse av lekplatserna föredrogs av Maria Wångersjö. Hon berättade att lekplatserna inte
lever upp till de säkerhetskrav som ställs idag, och Lekplatsgruppens förslag var därför att omgående
montera ner gungorna både på P1 och P2 samt klätterställningen på P1. Förslaget innebar också att i en första
etapp ersätta den rivna klätterställningen med ett nytt klätterredskap på P1, samt ersätta den rivna
gungställningen vid P2 med en ny typ av gunga på P2, medan gungorna vid P1 får vänta till senare med att
ersättas. Efter diskussion beslutade mötet att tilldela projektet 75 000 kronor - 50 000 som rymdes inom den
lagda budgeten samt därtill en extra utdebitering på 300 kr per hushåll under 2009.
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§13. Föreningens hemsida
Maria Wångersjö berättade att föreningen nu har en hemsida, med adress http://www.vattentornsgatan.se.
Där kan man bland annat läsa aktuell information, se bilder från vårt område och ta del av gällande regler
och stadgar. Information för personer som är intresserade av att köpa hus i området finns också.
§14. Parkering på Vattentornsgatan
Parkeringen på Vattentornsgatan diskuterades. Mötet beslutade att samfällighetsföreningen ska ansöka om
24-timmarsparkering på hela gatan. Timo Markkanen åtog sig att ombesörja ansökan.
Den tomma asfalterade ytan invid redskapsboden diskuterades också. Mötet uppdrog åt styrelsen att
införskaffa betongringar eller liknande samt att plantera blommor i dessa. Detta för att blockera ytan, som
ofta felaktigt används som parkering.
Även bilkörningen inom området diskuterades. Årsmötet beslutade att ge samtliga boende ett år på sig att
bättra sig genom att köra mindre och försiktigare. Om detta mål inte uppnås är målsättningen att bommar ska
sättas upp nästa år. Blockombuden ombads vara extra uppmärksamma på hur bilkörningen inom varje block
sköts under året.
§15. Ersättning för styrelse och revisorer
Mötet beslutade att godkänna arvode till styrelse och revisorer enligt budget.
§16. Förslag till budget och utdebitering 2009
Mötet beslutade att skjuta upp denna punkt till efter §17.
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§17. Val av förtroendevalda
Valberedningens förslag fastställdes av mötet, enligt följande:
Styrelsen

Timo Markkanen (128)
Maria Wångersjö (12)

2 år omval
2 år nyval

Suppleanter

Gunnel Johansson (132)

1 år nyval

Revisorer

Åke Johansson (144)
Göran Aastradsen (54)

1 år omval
1 år omval

Revisorssupleanter

Donald Runsteen (100)
Terttu Kuokka (108)

1 år omval
1 år omval

Materialförvaltare

Bo Berg (56)

1 år omval

El & Garage

Henrik Aronsson (98)
Tage Eriksson (92)

1 år omval
1 år omval

Efter att valberedningens förslag behandlats var två poster, ordförande samt suppleant i styrelsen, fortfarande
vakanta. Inger Sjögren redogjorde för möjligheten att ta in en extern ordförande, samt att kostnaden för detta
var mycket hög – 1 200 kronor/timme på löpande räkning, där ett styrelsemöte räknas som fem arbetstimmar
och ett årsmöte som ca 10 timmar, med resväg och förberedelser. Därtill kommer blockombudsmöten och
övriga arbetsinsatser.
Efter denna redogörelse steg frivilliga fram, och mötet röstade enhälligt för:
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Styrelse, ordförande
Styrelse, kassör

Bo Nilsson (90)
Arne Kardbom (88)

2 år nyval
2 år nyval

Suppleant
Anna Gül Ogbeide (52)
1 år nyval
§16. Förslag till budget och utdebitering 2009
Mötet var nu berett att återuppta §16. Mötet beslutade att fastställa styrelsens förslag till utdebitering och
budget för 2009, med tillägget att utdebiteringen ökas med 300 kr (100 kr per debiteringstillfälle) per hushåll
för att finansiera förnyelsen av lekplatserna.
Mötet beslutade också att höja förseningsavgiften för för sent inbetald faktura från samfälligheten från 50 kr
till 160 kr plus ränta, samt att denna avgift tillkommer för varje påminnelse som samfällighetsföreningen
måste skicka ut.
§18. Val av valberedning
Valberedningen för 2009 utses av blockombuden för B3 och A2 med en representant från vardera block.
Årsmötet godkände detta förfarande. Valberedningen påmindes om vikten att börja i god tid och att vara
aktiva.
§19. Övriga frågor
Vi påmindes om att vi, vid varje städdag, ska rensa silarna i brunnarna på taken.
En fråga om gräsklipparnas samt grästrimmerns skick vidarebefordrades till materialförvaltare Bo Berg, som
ska se över saken då somliga av dessa maskiner tycks vara i icke fungerande skick.
Mötet beslutade, på förslag av Sirje Pasanen, att beställa en container till vårens städdag.
Sirje Pasanen bad styrelsen att titta på möjligheter för att byta ut de slitna slipermurarna runt lekplatsen vid
P1 samt ned mot vändzonen P1. Sirje åtog sig att utreda kostnaderna för detta.
Föräldrar ombads prata med sina barn om att inte göra åverkan på området samt att respektera
tomtgränserna. Alla vuxna ombads prata med respektive barns förälder vid synpunkter på barnets beteende.
Sirje föreslog en vandringsgrupp på kvällarna i området. Inget beslut fattades.
§20. Mötet avslutas
Kassör Bo Nilsson överlämnade blommor till Inger Sjögren, Anita Zenin, Ossi Turunen och Janne Johansson
samt tackade dem för lång och trogen tjänst. Årsmötets ordförande Jan-Erik Blomqvist förklarade mötet
avslutat och tackade för visat intresse.

Göteborg dag som ovan

Vid protokollet
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Justeras

Justeras

Maria Wångersjö
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Arne Kardbom

Stig Jacobsson

