
GNEJSENS SAMFÄLLIGHET Carlshem, UMEA 
Protokoll fort vid Extra föreningsstämma 

Tid Onsdagen den 6 dec. 2000 kl 19.00 
Plats Carlskyrkan, Allrummet 
Närvarande 33 medlemmar(se bil. närvarolista )- 

Hälsade Nils Haggström alla välkomna ! 

"Stämman startade med att en doktorand vid Umeå Universitet Boel ElmrotW 
informerade de närvarande om en tänkt undersökning på Carlshem av 

några familjer(5-6 st) och hur de som nya och ganska ovana användare av Internet 
ämnar använda denna tjänst. Utskick har skett till alla hushåll- 
så det är bara att anmälá sig! 

$1 
Val av ordf 
för stämman Valdes Nils Haggström 
$2 
Val av sekr. 

for stämman Valdes Lennart Fällgren 
$3 
Val av juste- 
rare och röst- 

räknare Valdes Alf Nilsson och Doris Grahn att jämte ordfjustera dagens protokoll 
$4 
Stämmans 
behöriga 
utlysande Frågan besvarades med "ja" 
§ 5 
Röstlängd Den närvarolista som cirkulerat skulle också gälla som röstlängd. 

$6a Bredbandsarbetet UMDACS chef Hans Wallberg gjorde en komprimerad 
allmän info om sin syn på Internets funktion och betydelse i framtiden. 
(försök till sammanfattning.): 
*Onskvart vore att alla i Sverige fick tillgång till en 5-Mblkapacitet per sekund 
i båda riktningarna! 
*Till ett vettigt pris(4-600krlmån) där telefoni ingår mm.. 
*All info-teknik kommer i framtiden att bygga på Internet, vars kapacitet 
fördubblas var 9:e månad! 
"Internet tar över all datakommunikation. 
*Snart aven all TV och Radio verksamhet. 
*Telias gamla teknik 1 koppartråd mm/. Omodern. 
*Kabel-TV nätet har för låg kapacitet, möjligen ngt bättre än Telias. 
*Koppling över Elnätet helt värdelöst. 

Därför är ett finmaskigt FIBEROPTISKT NAT DET U T T A ,  som vi nu installerar! 
*Det har lång livslängd (minst 20 år) 
*Hög kapacitet 
*Billigt 
"Miljövänligt (består mest av sand) 



Wallberg fick en uppskattande applåd som tack ! 
86b 
Meddelanden 
och tidsplan: 

*Arbetet med investeringen inom samfalligheten har "strulat" en del mest p.g.a. 
svårigheten att få tag på materiel - eftersom utbyggnad pågår överallt i landet. 
*Hannes K meddelade att entreprenören lovat att borttransport av plattor och 
igenfyllning av brunnar etc samt uppstadning av området ska vara avklarat 
under v.50. Då ska även de sista sju husen vara inkopplade(fordröjt p.g.a. 
mtrl-brist !) 
*INKOPPLING på nätet planerat till den 15 jan. 2001. 
"Sammanfattningsvis kan sagas att Gnejsens Samfallighet har den bästa 
möjliga sits vid kommande förhandlingar om uppkopplingar m.m. eftersom vi 
helt äger den giorda investeringen av bredbandet ! 

8 7 
Skattereduktion: 

Redogjorde Bertil Eriksson för de bestämmelser och lagförslag som väntas om 
ekonomiskt stöd for Fastighetsägare som drar in bredband. För Gnejsens del 
kan troligen påräknas ett bidrag på 3000krlfastighet. 
Stämman beslöt att ge styrelsen i uppdrag att förbereda ansökan om 
skattereduktion for samfallighetens samtliga medlemmar. Mer information om 
detta senare. 

88 
BUDGET för 2001 

Beslöt stämman helt enligt den tidigare utsända planen (se dessa bil.) 
Utgifter-inkomster 
Månadsavgifter 
Betalniningstillfallen 
underhållsoch reinvesteringsplan. 

89 
Skötselfrågor inför vintern 

*Hannes Karlsson påminde om att 
*På parkeringsplatserna Gr inga slapvagnar/långtidsuppstallda bilar stå 
*Kör in bilen i garaget. 
*Hav tålamod med om snöröjaren dröjer 
*Parkeringsplatserna plogas först 
*Skotta inte ut snö framför huset innan snöröjaren kommer! 

tio 
Ovriga trivselfrågor: 

*Kattor ar ibland problem, Utsatta ska sjalva ta direktkontakt med resp 
kattagare/Bast så !l 
"Efterlystes bättre belysning på lekplatser 
*I sopcontainern kan visst svarta plastsäckar få slängas 

8 1 1 Övriga frågor: 
"Föreslogs och beslutades att ett bidrag på 1500kr skulle ges till isbanan vid 

P I3wghgm 5%" S"$ "* 
"Hannes meddelar att vattenförbrukningen minskat och likaså el-uttaget för om 
rådet ! ! 

812 



Stammoprotokollet 
Delas ut till samtliga hushåll. 

$13 
Avslutning Före avslutandet av stämman utdelade ordf Nisse Haggström berömmande ord 

till 
"garageansvariga som på ett utmärkt satt lett arbetet att forbattra/hålla snyggt 
"till Hannes K som ar en stor plusfaktor for arbetet han lägger ned på omradet ! 
"och till alla som hjälper till med arbetet i vår välskötta samfallighet. 

Avslutades mötet 20.40 

Justeras: 

Doris Grahn Nils ~ ä ~ ~ s t r ö # /  

Skyddat mot plagiering av namnteckning

Skyddat mot plagiering av namnteckning



Skyddat mot plagiering av 
namnteckning



Skyddat mot plagiering 
av namnteckning




