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Ordinarie föreningsstämma 
Måndagen 2514 kl 19.00 
Carlskyrkan, Lilla salen 

8 l Ordförande Nils Häggström valdes till ordförande för stämman 

8 2 Sekreterare Till sekreterare valdes Sofia Mayans 

8 3 Justerare Till justerare valdes Gunnar Stenvall samt Jörgen Classon 

8 4 Kallelse Stämman har behörigen blivit sammankallad 

8 5 Röstlängd En närvarolista upprättades och denna används som röstlängd 

8 6 Styrelsen och 
revisorerna Styrelsens och revisorernas berättelse föredrogs. Som en 

sammanfattning kan man säga att samfallighetens ekonomi är god. 
Styrelsens förslag till balans och resultaträkning fastställs och 
underskottet överförs i ny räkning till 2005. Revisorernas 
berättelse bifogas. 

8 7 Ansvarsfrihet Ansvarsfrihet beviljas för styrelsen. 

8 8 Ersättningar Beslut tas att ersättning till styrelsen och revisorerna budgeteras till 
50.000kr. 

8 9 Budget och 
debiteringslangd 
för 2005 Budget och debiteringslangd för 2005 laggs fast enligt förslaget i 

extra föreningsstämman, december 2004. 

8 10 Val av ordförande 
och ledamöter i 
styrelsen Ordförande Nils Häggström omval 1 år 

Ledamöter Helene Rehnfors omval 2 år 
Carina Pokosta omval 2 år 
Göran Sandström nyval 2 år 
Martin Akerlund omval 2 år 
Jörgen Classon nyval 2 år ersättare 

5 11 Val av revisorer Gunnar Karlsson ordinarie 
Inga-Lill IVilsson ordinarie 
Stig Burstedt ersättare 



!.j 12 Val av funktionärer Garageansvariga GP1 Torsten Lundqvist 
GP2 Stellan Andersson 
GP3 Mats Larsson 
GP4 Bernt Edström 
GP5 Martin Holmgren 
GP6 Gunnar Karlsson 
GP7 Alf Nilsson 

Städledare Omr 1 Rolf Rahrn 
Omr 2 Camilla HeylJBodil Classon 
Ornr 3 Doris Grahn 
Omr 4 Eva Olsson 

5 13 Val av valberedn. Omr 1 Mary Rehnman Peter Hansson (ersättare) 
O m  2 Mikael Heyl Oskar Appelgren (ersättare) 
O m  3 Signar Olsson Ulla Moritz (ersättare) 
Ornr 4 Ola Sandgren Linda Kangas (ersättare) 
Mikael Heyl ar sammankallande 

5 14 Trivselkommitte Oskar Appelgren omval 1 år 
5 15 inkomna motioner Inga inkomna motioner finns 
5 16 Mats Boman 

informerar Mats Boman, präst i Carlskyrkan, tar upp frågan om 
grannsamverkan i området samt hur vi kan hjälpa och ta hand om 
varandra. 

5 17 Uppgradering 
bredbandsutrustning Oskar Appelgren informerar om uppgraderingen av 

bredbandsutrustningen. Uppgraderingen är nu, ett kvartal försenat, 
klar och vår utrustning är kraftfullare och bättre än den som vi 
ursprungligen betalat för. Nu när vårt nät är uppgraderat bör varje 
användare se över sin egen säkerhet på datorn (virusprogram samt 
brandväggar). 
I dagarna går vårt internetavtal med Bostream ut. Oskar är utsedd 
till expertrådgivare av styrelsen och kommer därför att förhandla 
med Bostream och andra internetleverantörer angående Internet, 
IP-telefoni samt video-on-demand. 
Styrelsen har tillsatt en grupp som skall arbeta med föreningens 
hemsida. Gruppen består av Oskar Appelgren, Mikael Sjöberg, 
Helen Eriksson samt Johanna Akerlund. Oskar Appelgren är 
sammankallande. 

5 18 Samfallighetens 
skydd vid 
olycka Hannes väcker frågan angående samfallighetens skydd mot 

olyckor. Han föreslår att samfalligheten skall titta över alla hus 
med kulvertintag för att försäkra sig om att alla kranar för 27 b405 
fjärrvärmen är hela. I dagsläget har vi ingen försäkring på 
kulvertnätet. 



En informationstavla finns uppsatt i sophuset. Denna tavla 
innehåller den mesta information om samfalligheten som man 
behöver. 

5 19 El och vatten Hannes informerar om förbrukningen av vatten och el inom 
samfalligheten under 2004. 
Elförbrukningen var 6% lagre, vattenförbrukningen var 8,8% lagre 
och varmvattenförbrukningen var 8,1% lagre an snittförbrukningen 
under 28 år. 

5 20 Övriga frågor Karl Erik Andersson tar upp några problem med sopsorteringen. I 
tidningskarlen får ej kuvert eller papperskassar kastas. Kuverten 
skall kastas i hushållssoporna. I glaskarlen får ej porslin kastas och 
i plastkarlen får ej frigolit kastas. Var noga med att vika ihop 
kartonger samt skölja samtliga förpackningar så att vi slipper 
obehaglig lukt. Takplattorna får ej kastas i sophuset, då dessa skall 
fraktas till Dovamyran för lagring. 
Nils tipsar om att man fortfarande kan gå med återvinningen till 
behållarna vid kyrkan om det ar fullt i soprummet. 

Mats Lindström informerar om underhållsåtgarder under 
innevarande år. Sanden skall bytas i samtliga sandlådor, de två 
stora lekparkerna skall målas om, parkbänkarna skall renoveras 
och GP3's tak skall målas om. Nyckeln till förrådet finns i skåpet i 
gemensamma garaget. 
Tennisnät och basketkorg finns i förrådet och det ar fritt fram att 
satta upp dessa så att barnen kan leka. 

5 2 1 Meddelanden Inga meddelanden finns 

5 22 Stammoprotokoll Stammoprotokollet delas ut till samtliga hushåll. Bifogat till 
protokollet finns revisorernas berättelse 

5 23 Avslutning Nils avslutar stämman och tackar de som deltagit i styrelsen samt 
utfört andra uppgifter under det gångna året. Han tackar aven May 
for gott fika. 
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Till föreningssainman för Gnejsens samfallighetsförening 

Undertecknade revisorer, utsedda av föreningsstämman i Gnejsens samfallighetsförening, har 
granskat årsredovisning och bokföring samt styrelsens förvaltning i Gnejsens sarnfallig- 
hetsförening för år 2004. Det är styrelsen som har ansvaret för räkenskapshandlingama och 
förvaltningen. Vårt ansvar ar att uttala oss om årsredovisningen och förvaltningen på grundval 
av vår revision. 

Revisionen har utfört i enlighet med god revisionssed i Sverige. Det innebär att vi planerat 
och genomfört revisionen för att i rimlig tid försäkra oss om att årsredovisningen inte 
innehåller väsentliga fel. En revision innefattar att granska ett urval av underlagen för belopp 
och annan information i räkenskapshandlingama. I en revision ingår också att pröva 
rcdovisnirigsprincipema och styrelsens tillämpning av dem samt att bedöma den samlade 
informationen i årsredovisningen. Som underlag för vårt uttalande om ansvarshhet har vi 
granskat väsentliga beslut, åtgärder och förhållanden i bolaget för att kunna bedöma om 
någon styrelseledamot ar ersättningsskyldig inot samfallighetsföreningen. Vi har även 
granskat om någon styrelseledamot på annat sätt handlat i strid mot lagen (1973: 1150) om 
förvaltning av samfalligheter, årsredovisningslagen eller föreningsstadgama. Vi anser att vår 
revision ger oss rimlig ,pnd för våra uttalanden nedan. 

Arsredovisningen har upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger danned en rätt- 
visande bild av bolagets resultat och stallning i enlighet med god redovisningssed i Sverige. 

Vi tillstyrker att föreningsstämman fastställer resultaträkningen och balansräkningen, 
disponerar resultat enligt förslaget i verksamhetsberättelsen och beviljar styrelsens ledamöter 
ansvarsfrihet för räkenskapsåret, 
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