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Lennart Fällgren inledde med att skänka en 
egenhändigt snickrad ordförandeklubba 
till föreningen. Materialet har han hämtat 
från en hägg på sin Gnejsentomt. 

Oscar Appelgren valdes till ordförande för staninlan 

Till sekreterare valdes Karin Mannbei-g 

Dagordningen föredrogs och godkändes efler viss 
justering 

Till justerare valdes Lennart Fällgren och Gunnar 
Stenwall 

Stämman har utlysts på behörigt sätt 

Närvarolista upprättades, denna användes soni 
röstlängd och bifogas protokollet. 

Beslutades att anta förslag till budget och 
debiteringslängd for 2007. Oförändrad rniinadsavgi ft. 

Mats Lindström informerade om 8 % höjning 
av fiärrvärmetaxan 2007, om 2 % n~insluiing av 
varmvattenforbrukningen och om ökad kallvatten- 
förbrukning 2006.Total sänkning med 1.1 % 

Karl-Erik Andersson tycker att sophanteringen och 
forpackningsåtervinningen i sophuset fungerar bra. 
Han påminner om att kuvert och papperskassar inte 
far laggas i tidningskärl. Kuvert är hushAlls- 
avfall. ICA-papperskassar är pappersforpack- 
ning. Plåtprodukter som är förpackningar soi-teras 
som metallforpackning. Muttrar och skruvar hör inte 
hemma här. Mikroform av plast och plastburk, 1 ex 
youghurt, sorteras som hård plastförpackning. Platta 
till förpackningarna så mycket som möjligt eftersom 
vi betalar per tömning av kärl. Avgiften för hus- 
hållssopor debiteras efter vikt. Vid tveksainhet, 
sortera till hushållssopor. Tidningar, kartonger och 



glas kan fortfarande lämnas i behållarna vid 
Carlskyrkan. 

Ij 9 Hemsidan, kort info om hur 
arbetet går 

Ij l O Fika. Mats Boman från 
Carlskyrkan informerar om 
utbyggnadsplaner 

8 1 1 Info om försäkringar. 
Vad galler för garagen och 
det som förvaras där? 

5 12 Städledare och valberedning, 
återgång till tidigare system 
med rotation: 

Ij 13 Övriga frågor 

Oscar Appelgren informerade om att utredning1 
undersökning pågår. När avtalet löper ut ilasta år 
sker samtidigt en omläggning. Problem med 
skrappost beror på att "servern inte orkat med 
tidigare". Efter kontakt med Bostream har 
förbättringar skett. 

Mats Bohman är förhindrad att närvara. 
Under fikat ges möjlighet att ta del av 
utbyggnadsplanerna genom skärmutställning i Lilla 
salen. Oscar Appelgren förmedlar att kyrkan ocksi 
gama ser ett seniorboende sainbyggt med kyrkan 
på "Träffentomten." Detta förutsätter köp av tomt av 
Stiftelsen bostaden. 

Samfalligheten äger garagen. Del i ett geinensaint 
garage är att jämställa med carport ur försäk- 
ringssynpunkt. Var och ens bil- och hemförsäkring 
galler. Vid inbrott med våld kan försakrii~gen 
eventuellt ge ersättning. Om tecken på inbrott saknas 
finns ingen ersattningsratt. För att få ersättning vid 
inbrott kravs i princip att man "låst fast sina saker". 

På förslaget om återgång till tidigare system 
med rotation av städledarelvalberedning, gavs 
flera andra förslag, varför stämman slutligen 
beslutade, att valberedningen förbereder frågan till 
styrelsen för beslut vid kommande ordinarie stamma 

Orsak till "sprak" och bortfall av ljud och bild i TV2: 
Oscar Appelgren gör förfrågan till Canal Digital 011-1 

orsak och eventuella åtgärder. 

Vatten rinner fortfarande in i GP2 trots Skanskas 
tidigare åtgärder: Mats Lindström och Stellan 
Andersson samråder och Överlämnar synpunkter 
till styrelsen. 

Radonmätning: Initierade bedömer att det generellt 
inte finns skäl att göra mätningar. eftersom bygg- 
materialet i våra hus inte innehåller radon och den 
bebyggda marken inte bedöms vara radonhaltig. 
Dock beslutades att utföra matning i ett hus i 
samfallighetens regi. Resultatet av matningen 
redovisas vid kommande ordinarie stamma. 



5 14 Stämmoprotokollet- 
utdelas till alla hushåll 

15 Avslutning 

Vid protokollet 

Sekreterare 

Gunnar Stenwall 

Snöröjning: Trädgrenar och liknande som kaii vara 
hindrande för snöröjande traktor bör snarast tas bort 
av berörda husägare. 

Tips: Vid problem med t ex våra snålspolande 
toaletter eller vid byte av köksfläkt kaii goda råd fås 
vid mail till; medlemn~ar~cr)..gneiscn~ 

Donation: En trapphiss, till ett varde av 100 000 kr, 
har skänkts till vår samfallighet av Bernt Edströin. 
Trapphissen är f n utlånad till Sture Öfjäll. Som tack 
för gåvan beslutades om en donation på 5 000kronor 
till forskning om Skellefteåsjukan. 

Utdelas till alla hushåll, laggs in på vår hemsida och 
anslås i sophuset. 

Ordförande, Oscar Appelgren, avslutar stamiiian. 

Oscar Appelgren 
Ordförande 
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