
Protokoll fört vid Gnejsens samfällighetsförenings extrastämma den 17111 2011 i 
Carlskyrkan. 

§ 1 Till ordförande för stämman utsågs Dagmar Granholm. 

§ 2 Till sekreterare utsågs Ulla Moritz 

§ 3 Till justerare tillika rösträknare utsågs Bert Grahn och Karl-Erik Andersson. 

§ 4 Stämman ansåg att kallelse skett enligt stadgarna. 

§ 5 Röstlängden godkändes. De närvarande tecknade sig på lista, som bifogas protokollet. 

§ 6 Styrelsens ordförande informerade om källsortering av matavfall. Stämman beslutade 
att påbörja sorteingen den 1/12 2011. Närvarande fick ta med sig påse, skrapa och 
hållare till det egna hushållet. Övriga hushåll får dem utdelade. 

§ 7 Föreningens kassör redogjorde för den ekonomiska ställningen enl. tabell, som 
bifogats kallelsen. Preliminärt samma kostnader och avgifter kommande år som 2011. 
Sophämtning och intemet kan ev.ge återbetalning i slutet av nästa år. 

§ 8 Stämman har beslöt formellt, att termostatbyte ska ske kommande år som 
energisparåtgärd. Kostnad c:a 145.000:- i amortering och ränteavgifter under det 
kommande året. 

Beslut om stängning av fläktar i garagen sommartid 15/5- 1/10. Ombesörjs av garage
ansvariga. 

Nya instruktioner för respektive ansvariga är under utformande för att införas på 
hemsidan.Sophuset kommer fortsättningsvis att skötas av oss alla. 

Roland Johansson väckte frågan om tilloppsvattnets temperatur till elementen, som är 
37 " för att det inte ska bli kallt och fuktigt i källaren. Beslut om prov med en 
temperatur på 20 'av tilloppsvattnet sommartid, när utetemperaturen är minst 20'. 

§9 Budget och månadsavgifter för 2012 antogs enhälligt. 

§10 Jörgen Persson avlämnade rapport betro lekparksrenovering, åtgärd av bollplank 
och boulebanan. 
Diskussion uppstod betro tolkningen av protokollet, som förts mellan samfälligheten 
och stiftelsen Bostaden angående sportanläggningen. GUIF har ordnat befintlig 
plastmatta, men har ej företräde enligt avtalet. Idrottsområdet, som hyrs av Gnejsen, är 
enligt Bostaden publik yta, öppen för alla. 

Joakim Lindfors, Kv.v. 40, erbjöd sig att bistå med råd etc. till samfällighetens boende 
angående måleri och inköp av färg. 

Kallelser ska fortsättningsvis delas ut i brevlådorna,och ska skrivas ut med 
vattenfast laserskrivare för att undvika fuktskador. 



§11 Stämmoprotokollet hålls tillgängligt på hemsidan och på anslagstavlan isophuset. 

§12 Ordföranden avslutade föreningsstämman. 
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