
GNEJSENS SAMFALLIGHETSPORENING 
PROTOKOLL 

Art: Ordinarie föreningsstämma 
Tid: 2004-04-27 
Plats: Carlskyrkan 
Narvarande:49 medlemmar enligt närvarolista 

Ordförande Nils Häggström öppndde mötet och halsade alla välkomna 

$1 Val av ordmrande f6r stämman 
Till o rd fö r~de  valdes Nils Haggström 

$2 Val av sekreterare för stämman 
Till sekreterare valdes Roland Johansson 

53 Val av justerare/rösträknare 
Till justerare och röstraknare valdes Lennart Fallgrenoch Gunnar Stenvall. 

54 Frågan om stämman blivit behörigen sammankallad 
Stainman förklarades behörigen utlyst 

$5 Fastställande av röstlängd 
Röstlangd~narvarolista fastställdes genom att de närvarande antecknade sig på en 

narvarolista(bifogas protokoll) 

86 Styrelsens och revisorernas berättelser 
Styrelsens verksainhetsberattels& redovisades av ordföranden. 
Sten-Erik Byström föredrog revisionsberättelsen som avslutades med ett 
tillstyrkande oin ansvarsfrihet för styrelsen 

37 Ansvarsfrihet 
Beviljade stämman smelsen ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret 

58 Ersättning till styrelsen och revisorerna 
Ersättning till styrelsmedlemmar och revisorer skall i fortsättningen utgå med 125 
kr. pr. timme som tas från disponibla medel för styrelsen (35000 kr.) 

$9 Budget och debiteringslängd for 2004 
preliminärt förslag fastställdes. . 

$10 Val av ordförande och vissa övriga ledamöter 
Till ordförande på ytterligare ett år valdes Nils Haggströin(Oinva1) 
Ovriga ledamöter: 
Helene Rhenfors (kvarstår l år) 
Carina Pokosta (kvarstår 1 Ar) 
Stefan More'n (kvarstår 1 år) 
Helene Teglund (kvarstår 1 år som ersättare) 
Martin Akerlund (kvarstår 1 år) 
Sten Larsson (Omval 2 år) 



Chistian Eriksson(Nyval2 år som ersättare) 
Sofia Eklund(Nyval2 ar soin ersättare) 
(Bertil Eriksson och Zandra Karlsson avgår) 

$1 1 Val av revisorer 
Till revisorer omvaldes Sten-Erik Byströmoch Lars Hasselgarde med Gunnar 
Karlsson soin ersättare 

$12 Ytterligare funktionärer 
Hannes Karlsson vill nu efter 30 år trappa ner sin verksamhet inom 

samfalligheten. Mats Lindström ersätter Hannes till viss del. Arbeten inom 
undercentralen ligger dock fortfarande under Hannes överinseende. 

$13 Val av valberedning 
Valberedning (från städoinråden) enligt följande: 
Städområde 1: Nils Ullsten med Göran Sandström som ersattare 

II 
====e== 2: Jörgen Claesson med Mikael Heyl som ersättare 

-----II ------- 3:Ernst Lundberg med Signar Olsson som ersättare 
11 4: Gunilla Holm med Ola Sandgren som ersättare 

NilsUllsten valdes till sammankallande 

814 Val av trivselkommitte' 
Beträffande trivselkomnitte' bestämdes att Arsfesten uppe på lekområdet skall 
fortsatta och att Oskar Appelgren står som sammankallande. 

$15 Inkomna motioner 
a)Ny vaggrind vid Kvartsv. 16. Ett tidigare beslut om att vaggrind skall insattas 
kvarstår och har också behandlats av styrelsen. Gunnar Stenvall utsågs till 
arbetsledare. för detta arbete. 
b)Ev. gemensam upphandling uv toalettstolar. Eftersom ca. 60% redan bytt stolar 
anser styrelsen att vi f.n ej har något behov av en gemensam upphandling av 
toalettstolar. 

$16 Sophantering 
Hannes Karlsson redogjorde för den sophantering som vi nu ställs 

inför.Containrarna vid kyrkan tas bort vilket innebar att sophantering i vårt eget 
soprum torde bli det bästa och SelwäEaste sattet för oss att bli av med soporna på ratt 
sgtt. 
2 offerter från sophanteringsföretag har inkommit enl. följande: 
Ragn-Sells:1070 kr. pr hushåll och år. 
U Recycling: 991 kr pr. hushåll och år. 
Utbildning ingår i bada fallen. 
Styrelsen föreslår att vi antar JL Kecjklir,gls offert. 
För sainfallighetens gemensainma utrustning bestämdes att vi uppför en s.k. 
friggebod vid lekplatsen i område 1 .  

$17 Kabeltv-tjänsterna.: Sten Larsson informerade om att vi har ett avtal med 
Comhem som innebar att vi har ett basntbud och att några ytterligare kanaler typ 
TV4 plus, TV24 e.d. ej kan komma ifråga med det nuvarande utbudet.Stamrnans 
mening var dock att vi teckna: ett nytt avtzl med Com.hem. 



$18 Yttertsken 
Nils Haggström informerade om inkoinna anbud enligt följande: 
Anbud 2.  Rönnholms Tak och Plit: 
Tvättning och målning exkl. moms kr. 23950:- 
Plåtbelaggrting på bef. tak exkl. irioms kr. 47500:-(Med stållakt kr. 50800:-) 

A~-~bud 2. Haga Plåt: 
Tvättning och målning inkl. moms kr. 2 1900:-(1 varv) 
Tvättning och målriing inkl. moms kr. 3 1800:- (2 varv) 
Plitbelaggning om bef. tak demonteras av husägaren kr.29100:-(inkl. molns) 
Demontering av bef. tak kr. 3 1250:- 
Styrelsens förslag: Gå över till plåttak om man inte kan måla själv. Demontera bef. 
tak själv. 
Haga Plåts anbud ar enl. styrelsen mest intressant. Ev ROT-avdrag kan bli aktuellt. 
Arbetskostnad beräknas ligga p i  ca. 60%. 

$19Information fran vår IT-ansvarige 
IT-ansvarige Oscar Appelgren infonnerade om vikten att skydda sig från virus. Detta 
speciellt sedan det varit flera omgångar med virus-mail p2 e n a e  tid. Det finns ett par 
olika satt att skydda sig dar det basta är att ha ett uppdaterat vinisprogram 
insta1lerat.Detta program måste uppdateras minst en gång i veckan, helst varje dag. 
Det finns flera virusprogram att tillgå i handeln Inen också via nätet. En del är av 
typen gratisprogarn där man sedan kan ansluta sig och abbonera på uppdateringar. 
Ett annat sätt ar att gå in på http:iiwebmail. bostream.com och logga in med 
anvandarnamn (ex. förnamn.efternam~@gnejsen.se)och lösenord (samma som 
används i outlock eller annat e-postprogram) Då kan inan titta på den post inan har 
fått och radera vimsbrev innar? man sedan laddar ned dem till e-postprogrammet. Man 
kan också svara på brev och skriva nya brev dar. 

Sedan informerade han om att samfallighetens switchar ska bytas ut preliminärt den 
10 maj . Bytet ar föranlett av det l b d e  av ip-nummer som förekommit. I de nya 
switcharna ar detta omöjligt. 

Slutligen informerade Oscar om den nya supportsida som han byggt upp. Den finns 
att nå via http://support.gnejsen.se eller via http:i/213.238.221.150 På sidan kommer 
saker som rör nätverket att läggas upp , t.ex. instruktioner för installation av e-post, 
byte av ip-nummer etc.Sidan kommer så sakteliga att byggas upp i mån av tid. Sidan 
finns %siskt på en maskin hemma hos Oscar. Detta gör att om man blir utan nat,d.v.s. 
om internet slutar fungera s& kan man gå till Oscars ip-nummer (se ovan),om man då 
får upp supportsidan så vet man att ens egen uppkoppling fungerar och att det då ar 
fel på 1) den sidan man vill titta pi, 2) DNS-servrarna (de som vet vilken dator i 
världen som har ett visst namn ) eller 3) vår uppkoppling inot BostreamdNormod 
ligger nere. 

520 Ev. parabol för TV4+ 
Styrlsen har f.n. ingen åsikt i denna fråga. Dock kan var och en skaffa en digitalbox 
för b1.a. TV4+ 



$21 Ovriga fragor 
Gunnar stenvallfrågade om vi skulle fortsatta med att byta ut sönderbackade biörkar 
vid sophuset.Vi fortiiitter att byta björkar och uppmanar bilisterna att köra försiktigt 
var mdtets mening. 
Nils-Olov Nilsson påminde om tidigare förslag att ta tillvara de yrkesgrupper som 
finns inom området. Styrelsefråga. 

$22 Meddelanden 
inga övriga meddelanden . 

923Piats dar stammoprotokoiIet halis tiiigangilgt 
Stammoprotokollet utdelas till samtliga hushail. 

fj24Avslutning 
Ordförande avslutade mötet och riktade ett särskilt tack till dagens föredragande. 

Justeras: 

L - 

Ordförande 

Gunnar Stenvaii 

Skyddat mot plagiering av namnteckning

Skyddat mot plagiering av namnteckning








