
MYRÄNGENS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING  

ÅRSTÄMMA 2003-03-18 

Plats: Träfflokalen 

Tid: kl. 19.00 

 

 Dagordning 

1.       Fråga om mötets behöriga utlyses 
2.       Val av ordförande och sekreterare för stämman 
3.       Val av två justerare tillika rösträknare 4.       Styrelsens och revisorernas berättelser 5.       Ansvarsfrihet för styrelsen 6.       Ersättning till styrelse och revisorer 7.       Motioner och förslag från styrelsen 8.       Styrelsens förslag till budget 2003 samt debiteringslängd 9.       Val av styrelse och suppleanter 10.    Val av revisorer och suppleanter 11.    Val av valberedning 12.   Bredband, rapportering 13.    Övriga frågor 14.    Plats där stämmoprotokollet finns tillgängligt  



1.       Fråga om mötets behöriga utlyses Stämmohandlingar delades ut 4 mars 2003. 2.       Val av ordförande och sekreterare för stämman Carita Stengarn utsågs till ordförande. Magnus Asplund utsågs till sekreterare. 3.       Val av två justerare tillika rösträknare Till justeringsmän utsågs: Tyko Tranåker och Bengt Lundberg  4.       Styrelsens och revisorernas berättelser Styrelsens och revisorernas berättelser utdelades i samband med stämmohandlingarna. Styrelsens berättelse godkändes av stämman.  Revisorernas berättelser lästes upp för stämman av Lars-Olov Fryklund. Revisorernas berättels godkändes av stämman. 5.       Ansvarsfrihet för styrelsen Styrelsen beviljades ansvarsfrihet av stämman. Resultat och balansräkning fastställdes av stämman. 6.       Ersättning till styrelse och revisorer Ersättningen till styrelsen och revisorer för 2003 fastställdes till samma nivå som 2002. Stämman godkände budgeten. 7.       Motioner och förslag från styrelsen Ordförande läste upp en motion och ett förslag som inlämnats till 2003 års stämma samt styrelsens rekommendationer. 7.1    Motion 1. Sandupptagning. Under vårstädningen 2002 beslöt kv.4 att göra en förfrågan angående ”sandupptagningen” på gångvägar, parkeringsplats och plan framför garagen. Många av husägarna finner det påfrestande för ryggen med dessa ”sandsoppningar”. Kanske kan våra kunskaper komma till bättre användning på gemensamhetsdagen. Vi yrkar på att ett anbud från TB:s Entrepenad m.fl för upptagning av sand.  Ordförande läste upp motionen och styrelsens yttrande enligt stämmohandlingarna. Förståelse finns för att sandupptagningen kan vara tung och tidskrävande. Styrelsen har gjort en förfrågan till TB:s Entrepenad och fått ett prel. Pris på 



15.000 kr inkl moms.  Vi har även frågat en ”kompiskontakt”, han gör sandupptagningen med en lastbil, men kör endast på åtkomliga vägar så vi måste sopa fram sanden från sidor och andra oåtkomliga ställen. Kostnaden blir då prel. 6.250 kr inkl moms.  Styrelsen tillstyrker motionen och överlämnade till stämman  att besluta: a) Ska föreningen anlita entrepenör för sandupptagning? b) I så fall vad får det kosta? Stämman biföll motionen och beslöt samtidigt att sandupptagning på entrepenad inte fick överstiga 15.000 kr. 
7.2 Förslag. Styrelsen föreslår att man påbörjar planeringen för en fest vid 25-års jubileumet år 2007, och att föreningen avsätter 5.000 kr om året till festligheterna. Stämman biföll styrelsens förslag. 8.       Styrelsens förslag till budget 2003 samt debiteringslängd Ordförande läste upp budgetförslag samt kommentarer kring de särskilda utgiftsposterna. - Frågor om avsättning till förnyelsefond samt vad fonden får användas till kom upp. Rigmor svarade att föreningen bör hålla förnyelsefonden på följande nivå för att undvika skatt då den tangerar gränsen för skatteplikt och hänvisade till boken ”Samfälligheter – Praktisk handbok om skatt, ekonomi och juridik” gällande fondens användningsområden.  Stämman godkände budget för 2002. Stämman godkände debiteringslängd för 2002. 9.       Val av styrelse och suppleanter Valberedningen presenterade förslag på samtliga poster. Till styrelse valdes: Ordförande:  Carita Stengarn 1 år (omval) Ord. Ledamot: Andreas Lönnmo 1 år (fortsättning) Ord. Ledamot: Rigmor Eriksson 1 år (omval) Ord. Ledamot: Magnus Asplund 2 år (nyval) Ord. Ledamot: Lars Lindström  2 år (nyval) Suppleant: Eva Gestner  1 år (nyval) Suppleant: Mats Ingebrigtsen 1 år (nyval) Suppleant: Marie-Louise Askinger 1 år (omval)  



10.    Val av revisorer och suppleanter Valberedningen presenterade förslag på revisorer och suppleanter. Stämman biföll valberedningens rekommendation. Till revisorer och suppleanter valdes: Revisor  Lennart Karlsson 1 år (omval) Revisor  Håkan Olsson  1 år (nyval) Revisorsuppleant Thomas Gahm  1 år (omval) Revisorsuppleant Lennart Fält  1 år (nyval) 11.    Val av valberedning Valberedningens förslag bifölls. Till valberedning valdes: Ove Moberg  (omval, sammankallande) Thony Johansson (omval) Håkan Stengaard (omval) Inge Hedlund  (nyval) Jan Attersved  (nyval)  12.    Bredband rapportering Andreas redogjorde för bredband och kabel-TV. Då inget möte hölls av bredbandsgruppen* under 2002 så rekommenderades att styrelsen tar ansvar för frågan om bredband och kabel-TV. Gruppen ska ha inriktning på översyn av nuvarande kabelnät och undersöka kostnad för uppgradering för att förbereda för bredband. Information kring olika valmöjligheter skall gå ut till föreningens medlemmar samt en enkät där medlemmarna skall ange vilket alternativ som föreningen skall välja.   Bredbandsgruppen bestod 2002 av: Yngve Hammarberg (Sammankallande) Hans Hedman Robin Sundin Stefan Norin Magnus Asplund Hans Hedlund Inge Hedlund  



 13.  Övriga frågor 
a. Myrängsbladet Berit Höök efterfrågade ett mer frekvent utgivande av Myrängsbladet.  
b. Stora garaget Låset till stora garaget är trasigt. Styrelsen ser till att låset blir utbytt.  
c. Kvartersombud Följande familjer är kvartersombud för 2003: Kv.1 Fam Karlsson, Dagsvärmarvägen 16 Kv.2 Donald Kraujalis, Myrängsvägen 49 Kv.3 Fam Attersved, Myrängsvägen 13 Kv.4 Fam Tenlén, Lindmätarvägen 31 Kv.5 Fam Halsius/Hansson, Lindmätarvägen 77  
d. Web-sida Styrelsen skriver adressen till föreningens hemsida i nästa Myrängsblad samt ser efter om någon vill agera Web-master under 2003.  
e. Grannsamverkan Följande personer är ombud för grannsamverkan: Georg Oscarsson (omval) Lennart Karlsson (omval) Kicki Sundström (omval)  
f. Försäkring Styrelsen får i uppgift att se över vilka försäkringar som gäller vid t ex personskador inom föreningens ansvarsområde.  
g. Nytt materiell Styrelsen ser över föreningens behov av skottkärror och köper vid behov in nya. 
h. Nyckel till gästparkering i garage Styrelsen informerar i nästa Myrängsblad vart föreningens medlemmar kan låna nyckel till garagets gästparkering. 
i. Parkeringsplatser Styrelesen undersökte intresset för att bygga fler parkeringsplatser. Stämman anser att det inte finns behov för styrelsen att gå vidare med en upphandling 



för fler parkeringsplatser. Däremot skall styrelsen ta fram riktlinjer för parkering av fordon och informera om dem i kommande Myrängsblad. 
j. Nya spisfläktar och elpannor Lars Lindström kommer att dela ut en blankett till samtliga medlemmar för intresseanmälan beträffande ny elpanna och ny spisfläkt.  
k. Skyltning av området Medlemmar i föreningen har gjort egna vägskyltar inom samfällighetens område. Stämman anser att styrelsen inte behöver driva frågan vidare i nuläget men om   14.Plats där stämmoprotokollet finns tillgängligt Stämmoprotokollet finns hos ordförande Carita Stengarn. Styrelsen verkar för att stämmoprotokollet skall finnas tillgängligt på föreningshemsidan. Webadress hittas i kommande Myrängsblad.   Justering av protokoll.  _____________________________  _____________________________ Magnus Asplund    Carita Stengarn 

Sekreterare    Ordförande 

  

  

  

_____________________________  _____________________________ 

TYKO TRANÅKER    BENGT LUNDBERG 

JUSTERINGSMAN    JUSTERINGSMAN 
    

  


