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Årsmöte	2018-04-25	
 

Protokoll             

1. Camilla Halén hälsade närvarande välkomna och förklarade stämman öppnad.  
Stämman ansågs vara i behörig ordning utlyst. 

2. Till ordförande för dagens stämma valdes Roberto Gonzalo och till sekreterare Cecilia Holm. 

3. Dagordningen godkändes.  

4. Till justeringsmän för dagens protokoll och rösträknare valdes Patric Poska och Anders 
Melin. 

5. Styrelsens Verksamhetsberättelse och revisorernas berättelser föredrogs. 
Verksamhetsberättelsen och ekonomiska berättelsen för 2017 godkändes. 
Inga anmärkningar från revisorer fanns mot föreningens räkenskaper. 

6. Stämman beslöt bevilja styrelsen ansvarsfrihet. 

7. Styrelsens proposition angående borttagning av posten ”Reparation av Kabel-TV” från 
samfällighetens budget. 
Avslag, återremittering till styrelsen för att undersöka hur vi kan få gratiskanalerna (1o2o4) 
till alla. Roberto deltar gärna i arbetet. 

8. Ersättningen till styrelsen och revisorerna beslöts vara densamma som tidigare år. 

9. Styrelsens förslag till budget och debiteringslängd föredrogs av kassören.  
Budget och Debiteringslängd för 2018 godkändes av stämman. 
Avgiften för parhusen blir 536 kr/kvartal och för radhusen 2265 kr/kvartal. 
 
Vill man ha kopia på balansrapport och budget finns det hos Paulina på Polonäsvägen 1. 

10. Val av styrelse. 
I år ska 4 ledamöter väljas på 2år. 
 
Till ordinarie ledamöter omvaldes/valdes för 2 år 
Cecilia Holm, Gånglåtsvägen 28 
Anna Tönnvik, Gånglåtsvägen 42 
Peter Estemar, Gånglåtsvägen 16 
Paulina Borg, Polonäsvägen 1 
 

 



11. Val av revisorer och valberedning. 
 
Revisorer omvaldes för 1 år 
Monica Hjelm, Oxdansvägen 3 
Torill Kvilten, Gånglåtsvägen 16 
 
Valberedning- samma som förra året valdes 
Uffe Stegius, Gavottvägen 7 
Christoffer Hasselrot, Gånglåtsvägen 10  
Anders Melin, Gånglåtsvägen 20   

12. Övriga frågor 

a. Städdagen: Styrelsen har strukturerat om och lagt ansvar för olika aktiviteter på 
olika gator. Vid städdagen i april tog inte alla gator sitt ansvar.  
Det är utsedd gatas ansvar att aktiviteterna blir gjorda, om det inte är möjligt måste 
man meddela styrelsen innan städdagens slut. 

b. Då vi ibland har problem med långtidsuppställda bilar så måste alla se till att 
parkeringstillståndets nummer är synligt i bilrutan. 

c. Sopor. Klagomål har kommit om att sopor läggs i grannars sopkärl när de står 
uppställda för tömning. Det är inte ok. 
Om du inte har plats för dina sopor så får du prata med dina grannar eller kontakta 
sophämtarna med önskemål om extra tömning. 

d. Sopor. Valsvägens uppställningsplats har då och då tunnor där locken inte är 
stängda. Det är inte ok.  
Locket på sopkärlen måste vara stängt, annars kommer fåglar och sprider skräpet. 
Även vind och blåst sprider soporna. Om du har för mycket sopor, beställ ett större 
kärl om det ofta är överfullt, vid enstaka gånger, prata med grannar eller beställ en 
extratömning. 

e. Buskarna på Polkettens ”bortre” parkering är klippta väldigt kort. Det innebär att 
Spelmansvägen får ljusinsläpp i fönstren av bilar som parkeras. Skickas till styrelsen 
för utredning. 

f. I mellanrummen mellan Polkettens garagelängor står nu alltid bilar parkerade. Är 
det förenligt med deras parkeringsbestämmelser. Det är också mycket nedskräpning 
där. Styrelsen får undersöka. 
(Det finns ju alltid lediga platser i slutet av Spelmansvägen) 

g. Hastighet. 
-Tidningsutdelning. Pressens morgontjänst, kl 4-5 på morgonen i en grön pick-up. 
Det körs alltid väldigt fort. Kan vi på något sätt påverka. Styrelsen undersöker. 

h. Hastighet. 
-Många i området kör alldeles för fort. Tänk på alla barn i området! 



t.

BlomlSdor, finns det n6got sdtt att 6terinfdra dessa pd Menuettvdgen? Styrelsen
unders6ker.

Ar det mojligt att fd upp skylten "fordonstrafik fdrbjuden" (som en ging satt ddr)
mellan Gdngl6t 2 och Rumbastigen? Styrelsen kontaktar kommunen.

En allmdn uppmaning till alla. Tdnk p6 dina grannar om du har aktiviteter som l6ter
eller bullrar mycket.

13. Stdmmoprotokoll distribueras via mail/ldnk till websida. Via papper till de som har Onskat
detta.

14. Stdmmans avslutning.
Mcitesordfdranden och styrelsen tackar fcir visat intresse.
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Cecilia Holm Roberto Gonzalo


