
Protokoll fört vid Gnejsens samfällighetsförenings ordinarie 
föreningsstämma torsdagen den 19 april 2012 kl 19.00 i Carlskyrkan 

§ 1 Till ordforande för stämman utsågs Einar Lestander. 

§ 2 Till sekreterare utsågs Lisa Lundmark. 

§ 3 Till justerare, tillika rösträknare utsågs Karl-Erik Andersson och Conny Gustafsson. 

§ 4 Stämman ansåg att kallelse skett på stadgeenligt sätt. 

§ 5 Röstlängden godkändes genom att de närvarande tecknade sig på lista som bifogas 
protokollet. 

§ 6 Ordforande Dagmar Granholm gick igenom styrelsens verksamhetsberättelse för år 2011 
och revisorerna gick igenom revisorernas berättelse för år 2011 vilka hade bifogats kallelsen 
och det blev även stämmans beslut. 

§ 7 Revisorerna hade foreslagit att styrelsen skulle bevilj as ansvarsfrihet for år 2012 och det 
blev även stämmans beslut. 

§·8 Stämman beslutade att ersättning till styrelse fortsatt utgår med 150 kr/h. Dock finns inte 
längre någon ansvarig for sophuset utan det är nu allas ansvar att hålla efter där. 

§ 9 Budget och debiteringslängd för år 2012 ser ut som för 2011 men prisjusteras utifrån 
forändringar i samhällsekonomin. 

§ 10 Till ordförande (1 år) valdes Dagmar Granholm, omval. 
Till kassör (2 år) valdes Mikael Sjöberg, omval. 
Till ordinarie styrelseledamot valdes Stefan Granberg. 
Till suppleant valdes Jörgen Persson och Malin Höök. 

§ 11 Till revisorer valdes Gunnar Karlsson och Inga-Lill Nilsson, omval. 

§ 12 Doris Grahn, tidigare städledare för yttre miljö område 3 önskar avgå. Styrelsen delegerar 
val av ersättare till område 3. 

§ 13 Stämman beslutade att ingen förändring av arvoden sker för år 2012. 

§ 14 Till valberedning utsågs område 1 
område 2 
område 3 
område 4 

Peter Andersson 
Eva Selstam 
Kristoffer Johagen 
utses av dem själva, meddelar styrelsen. 

§ 15 Till trivselkommitte föreslogs Joacim Lindfors. 

§ 16 Behandling av motion angående komplettering av lekparker, vilken bifogats kallelsen. 
Grävskopa beviljades. Kompletterande utrustning avslogs. 

§ 17 Nya medlemmar i samfålligheten sedan forra ordinarie stämma hälsades välkomna: 
Kvv 58 Conny och Jenny Gustafsson 



Kvv80 
Kvv82 
Kvv 132 

Elias och Rebecka Johansson 
Stefan Joneland och Lisa Lundmark 
Andreas Mannberg och Hanna Eklöf. 

§ 18 Övriga frågor: 

§ 19 

Termostatbyte: kommer att ske i alla fastigheter under hösten 2012, troligen i september. 
Totalt byts 14 st termostater ut vilka kostar 200 kr/st. Mer info om detta kommer att skickas 
ut till hushållen. 
Nätverk: Dagmar informerade att Gnejsen ingår i ett nätverk med övriga samfälligheter i 
området samt med förskola, skola och kyrkan. Man kan få bidrag för ett städat område (från 
kommunen?). 
Carlshemsdagen: Den 2 juni är det Carlshemsdagen med loppis, innebandy och andra 
aktiviteter. 
Boule: Det har anlagts en ny boulebana i området och med hjälp av sponsring finns 
möjlighet att anordna kurser. 
Kommunens lekpark: Det kommer att ske en upprustning av kommunens lekpark. 
Bilpool: Det finns en bilpool som drivs av kyrkan. 
Bredband: Problem med uppkoppling för vissa hushåll. T3 har ej åtgärdat problem, 
Internetansvarig Jörgen Classon kontaktar dem. 
Snöröjning: Förslag för att spara in på kostnad, bland annat byte av avstjälpningsplats. 
Garage: Hannes Karlsson informerar om att pengar kan sparas genom att sänka värmen i 
garagen, de är byggda för det vintertid ska vara en temperatur på 8-10 grader. Tre stycken 
energirnätare kommer att placeras ut i totalt tre garage under nästa vinter för att beräkna 
energiförbrukningen. Fläktarna i garagen kommer att rengöras. Styrelsen får frihet att arbeta 
med denna fråga och beslut fattas vid höstens stämma. 
Matavfall: Förslag om att byta till en maskin som av det komposterbara avfallet sprutar ner 
matjord i området. Styrelsen meddelar att vi inte har någon avgift för matavfallet, det är 
nolltaxa och samfälligheten sparar dessutom 20 000 kr i straffavgift. Det resulterar även i 
mindre mängd hushållssopor och därmed en lägre totalkostnad för soporna. 
Larm/inbrott: Sector Alarm har varit i området och informerat ett flertal hushåll om deras 
tjänst med inbrottslarm. Åsikt om att detta är överflödigt om vi istället har grannsamverkan 
(skyltar som kan sättas upp i området finns att köpa). Om vissa hushåll ändå väljer att köpa 
deras tjänster kan risken för inbrott i övriga hushåll öka. Malin Höök informerar om att låsen 
spelar stor roll för om man utsätts för inbrott eller ej. Vid frågor om lås är vi välkomna att 
kontakta Malin (kvv 72). 
Förslag från valberedningen: Den som har ett speciellt yrke/kunskap (t ex ekonom) som 
kan komma till gagn för samfällighetsföreningen ska frivilligt kunna anmäla detta till 
styrelsen. 
Soprummet: Det är nu tömning av plastförpackningar varje vecka då det tidigare blivit 
väldigt fullt. Hyllan i soprummet är till för bruna påsar för matavfall, inte för grovsopor. Är 
det väldigt fullt i soprummet finns det även återvinning på parkeringen vid Carlskyrkan. 
Undvik att lägga stora emballage i soprummet (t ex från möbler), dessa ska lämnas på 
Gimonäs återvinningscentral. 

Meddelanden/rapporter: Sopmaskin kommer snart då det är svårt att nå ut på parkeringen. 
Grus från parkeringsplats ska sopas ut till mitten. Vi ska ej sopa ut grus i högar och inte 
hellel:J:!amför våra hus.,~~T" 

§ 20 Stämmoprotokollet blir tillgängligt på Gnejsens hemsida samt sätts upp på anslagstavlan i 
soprummet. 

§ 21 Ordföranden avslutade föreningsstämman. 
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