
Gnejsens 
Sarnfallighet 

Protokoll 
sammanträde 2006-04-25 

Art 
Tid 
Plats 

Ordinarie föreningsstämma 
Tisdag 2006-04-25, kl 19.00 
Carlskyrkan, Lilla salen 

5 l Ordförande Nils Häggström valdes till ordförande för stämman 

5 2 Sekreterare Till sekreterare valdes Ulrika Westin 

$3 Justerare Till justerare valdes Lennart Fällgren samt Karl-Erik Andersson 

5 4 Kallelse Stämman har behörigen blivit sammankallad 

55 Röstlängd En närvarolista upprättades och denna användes som röstlängd 

$ 6 Styrelsen och Styrelsens och revisorernas berättelse föredrogs. Ingen har något 
revisorerna att invända. Styrelsens förslag till balans och resultaträkning 

fastställs 

5 7 Ansvarsfrihet Ansvarsfrihet beviljas för styrelsen 

$ 8 Ersättningar Beslut att ersättning till styrelsen och revisorerna budgeteras till 
50 O00 kr. 

5 9 Budget och Budget och debiteringslängd för 2006 fastställs enligt förslag från 
debiteringslängd extra föreningsstämma. 
för 2006 

d 

9 10 Val av ordförande Ordförande: Oskar Appelgren nyval, (av- 
och ledamöter i Ledamöter: Sofia Maynas omval 2 år 
styrelsen Sten Larsson omval 2 år 

Ulrika Westin nyval 2 år (ersättare) 

$ l l Val av revisorer Gunnar Karlsson ordinarie 
Inga-Lill Nilsson ordinarie 
Stig Burström ersättare 



8 12 Val av funktionärer Garageansvarig GP 5 Gunnar Nilsson 
städledare ornr 1 Jose Maynas 
städledare ornr 2 Carnilla Heyl ensam ansvarig 
Snöröjning Nelson Sherman 

5 13 Val av valberedning Ornr 1 Peter Hansson Stig Edlund ersättare 
Ornr 2 Gunnar Nilsson nyval Mikael Jonsson ersättare 
Ornr 3 Ulla Moritz Monica Eriksson ersättare 
Ornr 4 Linda Kangas Gunilla Holm ersättare 

5 14 Trivselkommitte Oskar Appelgren omval 1 år 
Mattias Forsberg nyval 1 år 

5 15 Motioner Inga inkomna motioner finns. 

5 16 Information Mats Lindström visar videofilm om spolningen av ledningsnätet 
inom samfalligheten och svarar på frågor. Om någon har problem 
kan de kontakta Mats Lindström. 

8 17 Hemsida Oskar Appelgren berättar om den nya hemsidan som IT-gruppen 
arbetar med. Visar exempel på hur den kan komma att se ut. 
Tanken är att den ska vara lätt att använda och att det ska finnas 
flera personer som kan ansvara för att lägga in och revidera 
information. Arbetsgruppen har ingen tidsplan men hoppas att den 
ska bli Mar snart. Den information som är uppdaterad finns på vår 
nuvarande hemsida. Tips och ideer kring hemsidan kan lämnas till 
Oskar Kvartsv 42, Johanna Kvartsv 48 eller Göran Kvartsv 130. 

5 18 Nya medlemmar Sten Larsson berättar vilka nya medlemmar samfalligheten fått 
sedan förra ordinarie stämma. 

5 19 El och vatten Mats Lindström informerar om förbrukning av vatten och elför 
samfdligheten under 2005. Inga större förändringar sedan 
föregående år. Mats visar också den reinvesteringsplan som galler 
för år 2003-2008. 
Det framkommer att det kan finnas anledning att restaurera 
garagen. Garageansvariga skall göra en översyn och samråda med 
Mats om eventuella åtgärder. 



5 20 Övriga frågor Internet: ett uppgraderingsförsök gjordes förra veckan men det 
fungerade ej. Ett nytt försök ska göras senare. Ett meddelande 
kommer via mail när det blir. 
Samfalligheten har avtal med Bostream till maj 2007. Därefter 
kommer eventuell ny upphandling med annan leverantör att göras. 

Tryckluftsaggregat: 
Aggregatet i soprummet fungerar for närvarande inte. Karl-Erik 
meddelar när den åter går att använda. 
Bokning av stegar: 
Bokningslista med instruktioner finns i soprummet. 
Byte av takplattor: 
Takplattor får ej kastas i soprummet, de måste fraktas till 
Dovamyra. Det går bra att kontakta Karl-Erik så kan han samordna 
transport och de som lämnat plattor kan dela på 
deponeringsavgiften. 
Skottkärror, trädgårdsredskap m.m: 
Finns i vårat gemensamma garage och friggebod. Nyckel till 
garaget finns hos stad- och garageansvariga. Nyckel till 
friggeboden finns i det gemensamma garaget. 
Trafik på området: 
Det är en del störande trafik inom området med bilar som kör i 
relativt hög hastighet. En påminnelse till alla är att iaktta 
försiktighet. Det finns farthinder i det gemensamma garaget som 
ska sättas ut. 
Avställda bilar: 
Avställda bilar skall ej stå parkerade på parkeringen då de 
försvårar snöröjning. 

5 2 1 Meddelande Inga meddelanden finns. 

5 22 Avslutning Nils avslutar stämman och tackar for sina år i styrelsen. Styrelsen 
tackar Nils med en bukett blommor. 

Vid protokollet 

Ulrika Westin 
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