
VERKSAMHETSBERÄTTELSE	  	  2016	  	  	  

MAZURKANS	  SAMFÄLLIGHETSFÖRENING	  

Styrelse	  
Camilla	  Halén,	  ordförande	  
Paulina	  Borg,	  Kassör	  
Cecilia	  Holm,	  Sekreterare	  
Peter	  Estemar,	  Ledamot	  
Micke	  Johansson,	  Ledamot	  
Athanase	  Kessaris,	  Ledamot	  
Anna	  Tonnvik,	  Ledamot	  

Revisorer	  
Monica	  Hjelm	  
Torill	  Kvilten	  

Valberedning	  
Anders	  Melin	  
Uffe	  Stegius	  
Christoffer	  Hasselrot	  

Sittande	  styrelse	  fick	  fortsatt	  förtroende	  vid	  ordinarie	  stämman	  i	  april.	  	  

Styrelsens	  arbete	  
Under	  2016	  har	  styrelsen	  haft	  6	  ordinarie	  styrelsemöten.	  	  
Dessutom	  så	  hade	  vi	  ett	  höstmöte	  på	  allmän	  begäran	  för	  att	  gå	  igenom	  vad	  det	  innebär	  att	  bo	  i	  en	  
samfällighet,	  hur	  årsstämma	  med	  motioner	  fungerar	  och	  vad	  kvartalsavgiften	  går	  till.	  

Stadgarna	  för	  samfälligheten	  har	  uppdaterats	  och	  godkändes	  av	  årsstämman.	  

För	  radhusen	  har	  vi	  haft	  möte	  för	  att	  gå	  igenom	  läget	  för	  underhållet	  på	  gemensamhetsanläggningarna.	  
Dessutom	  en	  extrastämma	  för	  radhusen	  för	  att	  ta	  beslut	  om	  utökad	  fondering	  av	  pengar	  (fr.o.m	  januari	  
2017)	  för	  kommande	  behov	  av	  underhåll.	  

Parkeringsgupp	  har	  satts	  in	  på	  Spelmansvägen.	  

Arbetsdagar	  2016	  
Under	  2016	  genomfördes	  vårstädning	  i	  april.	  



Parkering	  
I	  januari	  startade	  QPark	  övervakning	  av	  våra	  parkeringsytor.	  Detta	  har	  fungerat	  väl	  under	  året.	  	  
Några	  felaktiga	  kontrollavgifter	  som	  utdelats	  har	  kunnat	  rättats	  med	  QPark.	  
Enligt	  uppgift	  från	  QPark	  så	  har	  ett	  snitt	  på	  4-‐5	  kontrollavgifter	  utfärdats	  per	  mnad.	  

Medlemsavgift	  
Årsstämman	  2016	  godtog	  Styrelsens	  förslag	  att	  utdebiteringen	  skulle	  utgöra:	  

Parhus	   	   580	  SEK/kvartal	  

Radhus	  	   1750	  SEK/kvartal	  

Övrigt	  
Vi	  har	  inte	  heller	  detta	  år	  lyckats	  få	  några	  suppleanter	  till	  styrelsen.	  	  

2017	  
Fortsatt	  arbete	  med	  utvärdering	  av	  underhåll	  för	  radhusens	  gemensamhetsanläggningar	  kommer	  att	  
ske.	  	  

Vidare	  ser	  vi	  över	  parkeringssituationen	  kontinuerligt.	  

Slutord	  
Vi	  i	  styrelsen	  vill	  gärna	  rikta	  ett	  stort	  tack	  till	  alla	  som	  har	  engagerat	  sig	  i	  vårt	  område	  och	  hjälpt	  till	  vid	  
förfrågan	  samt	  ser	  fram	  mot	  att	  arbetet	  med	  parkeringsregler	  fortsätter	  under	  2017.	  
 
Styrelsen	  tackar	  för	  visat	  förtroende!	  


