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$1 Ordförande

Oscar Appelgren valdes till ordförande för stämman

$2 Sekreterare

Stefan Granberg valdes sekreterare för stämman

$3 Justerare

Ernst Lundberg och Roland Johansson

$4 Kallelse

Stämman har behörigen blivit sammankallad

$5 Röstlängd

En närvarolista upprättades och denna användes som röstlängd

$6 Styrelsen och Styrelsen och revisorernas berättelse föredrogs. Ingen har något att
invända. Styrelsens förslag till balans och resultaträkning fastställs
revisorerna
$7 Ansvarsfrihet

Ansvarsfrihet beviljades för styrelsen

$8 Ersättningar

Samma ersättning enligt tidigare år beslutades, 125:-Itim,
budget 50.000ldår

$9 Budget och
debiterjngslängd
för 2008

Den lagda budgeten godkändes

$10 Val av
ordförande och
ledamöter i
styrelsen

Ordförande:
Ledamöter:
Suppleanter:

Oscar Appelgren Omval lår
Sten Larsson (Kassör) Omval 2år men avser att flytta
Ulrika Wennmark Omval 2 år
Susanne Lindgren, Petter Sundqvist Nyval 2 år
Gunnar Karlsson Ordinarie
Inga-Lill Nilsson Ordinarie
ersättare
Stig Burström

$ 11 Val av
revisorer

12 Funktionärer Städområde 1

Torsten Lundqvist
Nils Ullsten

Garageområde 5 Sverker Brodin

9 13Valberedning Område l
Område 2
Område 3
Område 4

Stig Burstedt
Joakim Lindfors
Bert Grahn
Gunilla Holm

S ammankallande

Ett dokument har upprättats för att besknva och underlätta
valberedningens arbete

3 14
Trivselkommitte Lämnades vakant
$ 15 Motioner

Motion om sandlådornas vara eller icke vara vid hus 30 & 70:
Delades in i två delar. Sandlådan vid hud 30 Beslutades om fortsatt
handläggning. Förslag om ev. träplattor kunde laggas över sandlådan för
att användas till annat. Sandlådan vid 70 skall finnas kvar och ges normalt
underhåll.
Motion om att köpa in en gemensam släpvagn:
Med hänsyn till de problem som uppstår med underhåll avslogs motionen.
Motion om ordning på P-platser:
Punkt 1 i motionen tillstyrks
Punkt 2 avslås
Punkt 3 Uppfylls redan
Punkt 4 Tittar vi redan på ett samarbete med områden runt oss om en
gemensam upphandling av snöröjningstjanster
Motion om utökning antalet färgkulörer på fasader:
Stämman godkände motionens bifogade kulörprov "Alcro Linne 127"; en
gulgrönbeige nyans snarlik den ursprungliga.

$16 Nya
medlemmar

Kvartsvagen 184
Peter Andersson med familj
Kvartsvägen 124
Tony Bulner med familj

$17 Info om
förbrukning

Mats Lindström informerade om laget. Samtliga poster utom varme visar
på svagt minskande trender. Varmeförbrukningen har gått upp något, dock
inget anmärkningsvärt.

$18 Övriga frågor En upplysning gick ut om att det fortfarande finns ca 100 tegelstenar till
salu till de som har fått problem med att stenar spruckit sönder under
vintern. De finns inte att få tag på samma stenar i fortsättningen.
Det informerades också om våra avfallskostnader
$ 19 Meddelanden Det gick ut ett erbjudande att vara med att bilda en grupp för att pressa

priset på sotning och rensning av samtliga luftkanaler i huset. Priset för
detta skulle bli 13001a om minst 8 husägare var med. Priserna galler hela
2008.
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