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26mars2011
32 personervar pA motet. Dessarepresenterade29 fastigheter.

$1. M6tet dppnas
Samfiillighetsforeningens
ordforandeBo Nilsson forklaradeArsmcitetoppnat.
$2. Miitets behiiriga uflysande
Motet befannsvara behorigt utlyst.
$3. Godkinnande av dagordning
Dagordningengodkandes.
$4. Val av mdtesordfiirande
Till motesordforandevaldesBo Nilsson.
$5. Val av mdtessekreterare
Till motessekreterare
valdesMaria W6ngersjo.
$6. Val av justerare, tillika r6striknare
Till justerareoch tillika rostrdknarevaldesTomasHallberg och Rolf Nilsson.
$7. Verksam hetsberittelse
Verksamhetsberdttelsenfor
2014foredrogsav ordforandeBo Nilsson,som redogjordefor en
justering, ndmligen att nr 66 fallitbort frAn listan over nya fastighetsrigare.
Arsmotetbeslutadegodkiinna styrelsensforslagtili verksamhetsberdttelse
med detta tilliigg.
$8. Bokslut fdr 2014
Bokslutetfor 2014foredrogsav samfdllighetenskassorAme Kardbom. Han noterade
att vi inte
genomfortbytet av stodmurarnasom budgeteradesforra 6ret,men dessapengar ligger
som reserv
och kommer att anvdndastill detta dndamAlunder 2015.
Snorojningentogs upp. Ame bereittadeatt vi har ett avtal om fast pris for snorojningen,
och att
priset rdknasupp enligt ett index varje Ar.
Arsmotetbeslutadeatt godkiinna styrelsensforslagtill bokslut for hr 2014.
$9. Revisionsberittelse
Rolf Nilsson foredrog revisionsberdttelsen
for 2014.Motet faststiillderevisionsberdttelsen.
$10. Ansvarsfrihet fiir styrelsen
Arsmotetbeslutadeatt bevilja styrelsenansvarsfrihetfor verksamhets6ret2014.
$11. Presentation av nya medlemmar
Under 2014bytte fem fastigheterdgare:nr 8,66,78,112 ochl24.Den nya dgaren
till nr 124varpA

{

motetochhdlsades
vdlkommen.Ovriganyamedlemmarhiilsadesvdlkomnai sin frAnvaro.
$12. Motioner om trid i samfilligheten
DAtvAolikamotionerforeslogatt vissatriid i samfiilligheten
skullefiillasavhandlades
dessa
motioner under en punkt pA dagordningen, men den deladesunder forhandlingama upp i tre
olika delar:Ronnamavid P1,bjorkarnavid P2 och den storatallen vid p2.
Vad giillde ronnama berdttadeBo Nilsson att styrelsenredan tidigare beslutatatt de ronnar som dr
angripnaoch i dAligt skick bor tas bort. Den ansvarigaliingan onskadeatt detta gors av en
entreprenor.Miitet godkdnde styrelsensfiirslag att lita ansvarigtblock besluta vilka riinnar som
behiiver tas bort, samt att uppdra till en entrepreniir att ta bort dem.
Vad giillde bjorkarnaberiittadeBo Nilsson att arboristervarit hiir och tittat p& dem, och att de
funnit att den ena bjorken - en "dubbelbjork" som kan se ut som tue ftad som stAr tett intill
varandra- har vissaskador och pA sikt behovertasner. Diiremot var arboristernasuppfattning att
den andrabjorken vidP2, en "enkelbjork",dr frisk och inte innebdrnAgonrisk. Bo Nilsson
redogjordeocksAfor erstittningsfrAgan,
diir utgAngspunktenfor v6r ansvarsforshkringdr att den
ersdtterskadorsom samfdllighetenorsakat,men att vi sjiilvklart m&stefolja experters
rekommendationerfor att undvika olyckor och skador.Han redogjordedven for styrelsensforslag:
Fiilla dubbelbjorkenoch beh6llaenkelbjorken.Det stod genastklart att det fanns en klar majoritet
for den ena deleni detta forslag.Styrelsensfiirslag att fdlla dubbelbjiirken godkiindes av miitet.
En synpunkt som kom fram under motet var att bjorken fiiller sAmycket kvistar att det iir svArtatt
stiidai sandlAdan.En annan synpunkt som kom fram var att man inte bor ta bort friska och vackra
trdd.
Styrelsensforslag att behAllaenkelbjorken gick till omrtrstning, som genomfordes skriftligen efter
kontroll av fullmakter. 14 roster ladesfor mofionensforslag att fiilia enkelbjorken,medan 15 roster
ladesfor styrelsensforslag att behAllabjorken.Befannsatt m<itetbeslutat behilla enkelbjiirken.
Vad giiller den storatallen beriittadeBo att arboristemaansAgatt denna inte utgor nAgonrisk och
att det dr ett vackertoch friskt triid. Han redogjordedvenfor styrelsensforslag:Behilla tallen.Han
pApekadeocksAatt det iir fritt for blocket som skotermarken under den vdlja att l6ta marken
&tergAtill naturmark, vilket den var under mAngaAr,om det underliittar skotseln.
En synpunkt som kom fram under motet var att talien fdller mycket kottar och barr som sprider
sig lingt utanfor det omrAde som dr pA tal att bti naturmark. En annan synpunkt var att det iir
svArtatt klippa grdsetutan att grdsklipparengAr sonder.En tredje synpunkt var att det gAr att
stiilla griisklipparenpA en annanklipphojd, varfor det inte borde vara nAgotproblem.
Styrelsensforslag att behAlladen stora tallen gick till omrosturing,som genomfordesskriftligen
efter kontroll av fullmakter. 13 roster ladesfor motionemasforslag att fdlla tallen,medan 16roster
ladesfor styrelsensforslag att behAllatallen.Befannsatt miitet beslutat behilla den stora tallen.
${3. Motion om stddning i samfilligheten
Dennapunkt blev en diskussionspunkt.Motionen tog upp frigan om dAligt fungerandestddning,
och forslagetvar att antingeninfora sanktioneri enlighetmed Sirjesmotion fr6n 2013,eller
undersokamojlighetenatt liigga ut stiidning och skotselpA entreprenad.
Bo Nilsson menadeatt de flestaskoterstidningen. Han forklaradeocksAatt samfiillighetsavgiften
mAstevara lika for alla, och att vi alltsAinte kan ta ut boter eller infora andra sanktioner.Han
forstod ocksAfruskationen hos en del medlemmarsom bor i block diir inte alla hjiilps At med
lopandeskotseloch st:idning.

Under diskussionenframkom att ingen egentligenansAgatt det bor behovasen entreprenorfor att
skotavArt omrAde.Om alla hjelps At och plockar skriip och skotersina omrAdenbehovsdet inga
jiittestoraarbetsinsatser
frin nAgonenskild medlem.
Slutsatsenblev att vi mAstebli iinnu bdttre pA att prata med varandra och berdttaatt skotselnoch
stiidningendr organiseradepA nuvarandesdtt eftersomvi alla en gAngkommit civerensom det. Vi
fAr hoppasatt alla som vdljer att bo i vAr samfdllighetaccepterardetta.Blockombudenhar en
siirskilt viktig uppgift att vara tydliga ndr de ldmnar over tiil ndstablockombud. Vi mAsteocksAse
till att nya grannar vdlkomnas, informeras och kiinner sig delaktiga.
AvslutningsvisuppmanadeBo Nilsson de block som har storaproblem med samarbetetinom
blocketatt hora av sig till styrelsen,sAkan styrelsenhjelpa till att prata med dessablock under
stiiddagen.
$14. Motion om regler f6r nya L-st6d
Denna punkt blev en informationspunkt, diir Rolf Nilsson informerade om arbetet med att hitta
en
entreprenorsom kan Atasig utbytet av L-stod.Detta arbetehar nu resulterati att vi har hittat en
entreprencirsom styrelsenhar tagit beslut om att vi ska anlita och som vi inom kort kommer att
skriva kontrakt med for utbyte av stodmurarnai A2 och A5. Han berdttadeocksAatt mer
information kommer att delasut - till direkt berorda,till intilliggande ldngor och till hela
samfiilligheten.
Bo Nilssonberiittadeatt alla fastighetsiigaresom har stodmurar kommer att informeras
om vilka
regler som giiller for planteringar och anliiggningar. Dessaregler kommer sedan att fcirasin i
ett
forslagtill nya stadgar,som ska leiggasfram for ndstaars arsmote.
${5. Ersdttning fiir styrelse och revisorer
Bo Nilssonberittade att ersdtturingen
under 6ret som gAtt varit 15 000kronor.
Motet beslutadeatt ersdttningenfor 2015ska h6llasoforiindrad.
$16. Fiirslag till budget och utdebitering samt presentation av debiteringslingd
Ame Kardbom redogjordefor forslagettill budget.Arets budget ligger viildigt ndra ftjrra
Arets
budget' De storaposternadr avsdthringtill underh&llsfondoch lAn till det genomfordatakbytet.
Ame presenteradedessutomutdebiteringplanenfor detta Ar samt perioden till och med
februari
ndstaAr.Arne berdttadeocksAatt vi inte hade nAgramedlemsfordringarvid Arsskiftet
och det firurs
heller inga vid tidpunkten for detta Arsmote.
Bo presenteradedebiteringsliingden och informerade att denna fanns tillgiinglig framme
vid
podiet.
Motet faststiilldestyrelsensforslag till budget och utdebiteringfor 2015samt for
perioden till och
med februari 2016.
$17. Val av f6rtroendevalda
Valberedningensforslag foredrogs av Sirje Pasanen,som ocksAredogjorde for
en iindring i
forslaget,niimligen att Maria WAngersjostiiller upp till omval men bara p6 1 Ar.
Hon berdttade
ocksAatt valberedningendetta Ar har forsdkratsig om att nyvalda styrelsesuppleanter
i nuliiget iir
bereddaatt ga in och ta en ordinarie styrelsepostvid ndstaarsmote.
Valberedningens
forslag,med den ndmnda justeringen,faststdlidesav mcitet.Diirmed valdes
foljandepersoner:
Styrelseledamtiter:Bo Nilsson,omval2 Ar.Timo Markkanen,omval2 6r. Maria
WAngersjo,omval
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1 Ar.
Styrelsesuppleanter:Berry Vincent Kelly, nyval 1 6r. Gunnel Johansson,omval 1 Ar.
Revisorer:Rolf Nilsson,omval2 Ar.
Revisorssuppleanter:Donald Runsteen,omval 1 Ar.TomasHallberg, omval 1 ir.
Materialfiirvaltare:Bo Berg,omval 1 Ar.
Representanteri El och Garagesektionen:TageEriksson,omval l Ar.Matti Vartiainen,omval 1 Ar.
De personersom har ett ar kvar pa sin mandatperiodenligt tidigare val dr:
Styrelsen:Ame Kardbom, Mohamed Kiswani.
Revisorer:Ake lohansson.
${8. Val av valberedning
Styrelsenforeslogblock .A9som valberedninginfor 2015ArsArsmote.Motet beslutadei enlighet
med forslaget.
$19. Ovriga frAgor
Problemetmed rAttor togs upp. Medlemmarnauppmanadesatt inte leimnaut mat, och att absolut
inte sjiilva l2iggaut rattgift dA detta kan vara farligt for barn. Eventuell giftbekampning ska
dverl&tastill Anticimex, vilket oftast ingAr i en vanlig hemforsiikring.En medlerntipside om att
agnarAtffallormed nAgotsott ist2illetfdr med os! exempelvisen brddbit med sylt.
TvA medlemmarbertittadeom vandaliseringav bilar. En medlem fdreslogatt vi stitterupp skyltar
som angeratt omrAdetiir kameraovervakat.
Sviingenrunt hornet pA 49 foreslogsrundas av, och/eller fdrsesmed en spegel,alternativt fA
forbattradsikt med hjalp av en liigre hiick.
Ett onskemAlom fler farthinder framkom vilket vi ocksAbeslotatt anskaffa.
Bo informerade om att samfallighetensstyrelsebdrjat titta pA mojligheten att dra in fiber i
omrAdet,men att detta iigger ganskalAngt fram i tiden.
Styrelseninformeradeom att vArensstiiddagblir den 25 april.
En medlem frAgadeom det finns en lista over verktyg till utlAning frAn samfiillighetensf6rr6d,
men dA sAmAngaverktyg fdrsvunnit de senasteArenblev svaretatt <Ietar enklastatt friga
materialforvaltarenBosseBerg.
S2O. M6tet avslutas
ArsmotetsordforandeBo Nilsson forklarademotet avslutat.
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