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Protokoll

t. Camilla Hal6n hdlsade nirvarande vdlkomna och f6rklarade stSmman oppnad.

Stdmman ansigs vara i behdrig ordning utlyst.

2. Till ordforande for dagens stdmma valdes Roberto Gonzalo och till sekreterare Cecilia Holm.

3. Ang6ende dagordningen gjordes f6ljande tilldgg:

Tilldgg av

-12b: Fibertr&ga, v&ra internetabonnernang g5r ut nu rnaj.

-L2c: Grusborttagning ddr kommunen har ansvar.

I ovrigt forvdg utdelat f6rslag till dagordning godkdndes.

4. TilljusteringsmSn for dagens protokoll och rdstrdknare valdes Patric Poska och Tommy

Akesson.

5. Styrelsens Verksamhetsberdttelse och revisorernas berattelser fOredrogs.

Verksam hetsberdttelsen och ekonom iska berdttelsen frir 20L6 godkdndes.

lnga anmirkningar frin revisorer fanns mot f6reningens rEkenskaper.

5. Stamman besldt bevilja styrelsen ansvarsfrihet.

7. Styrelsens motion angSende inforandet av stdddag pfr htisten.

Styrelsens yrkande pi inforande av stdddag bifalles av stdmman.

8. Ersdttningen till styrelsen och revisorerna beslots vara densamma som tidigare 6r.

9. Styrelsens fdrslag till budget och debiteringslSngd fdredrogs av kasstiren.

Budget och Debiteringsl6ngd f6r 2017 godkdndes av stiimman.

Avgiften fiir parhusen blir 580 krficvartal och ltir rodhusen 2400 kr/fuanal.

Vill man ha kopia pi balansrapport och budget finns det hos Paulina pi Polondsvdgen 1.

LO. Val av styrelse.

Ndr styrelsen konstituerar sig s5 bestflms vilka ledamOter som sitter p6 2 5r och vilka som

sitter pii eft er.

I 6r ska ordf6rande och 2 ledamriter vdljas pA 2 Ar.

Till ordforande omvaldes: Camilla Hal6n, Ginglitsvdgen 38 p6 2ir



Till ordinarie ledartroter omvaldes/valdes for 2 6r

Micke Johansson, G6ngl6tsvigen 14

Hayri Karabas, Valsvdgen 1L

11. Till suppleant valdes

Athanase Kessaris

12. Val av revisorer och valberedning.

Revisorer

Monica Hjelm, Oxdansvdgen 3

Torill Kvilten, GEngl6tsvdgen 16

Valberedning- samma som fdrra Sret valdes

Uffe Stegius, Gavottv6gen 7

Ch ristoffer Hasselrot, GAnglfitsvdgen 10

Anders Melin, GSngldtsvSgen 20

13. Ovriga fr6gor

a. Snorojning: St6rnmodeltagarna 5r i stort sett nrijda {detta efter det forsta snofallets

problem) med snrirdjningen och man vet att man inte kan forvdnta sig plogning

tidigt p6 morgonen.

Styrelsen kommer att kontakta Stofar, som sktiter sniir6jningen, fdr att tydliggora

vad vi kan fdrvdnta oss gillande hur ling tid det tar innan de kommer och plogar

efter snofall.

Nir detta dr klart kommer styrelsen att skicka ut vad vi kan fdrvdnta oss.

b. Fiber: gratisabonnemanget fr6n Alltele i 36 minader tar slut i maj. Viktigt 6r att
internetabonnemang 5r personligt och varje fastighet frr ansvarigt f6r att forliinga

alternativt byta internetleverant6r.

c. Borttagning av sand p5 96ngvdgar runt om Mazurkans samfillighet: ftiljande

information finns p6 kommunens hemsida: " Sandupptagningen sker i tvd

omgdngor; fdrst en grovsopning ach diirefter en finare sandupptagning.

Kommunen har valt att bdrjo med grovsopning i centrum, busshdllplotser,

gdngvrigar och trottoarer.Sandupptogningen iir hdgst vtiderberaende. Fdrst

niir grovsopningen rir slutfdrd p&biSrjos den finore sopningen som ska voro

klar senost den 30 moj."

14. Stimmoprotokoll distribueras via mail. Via papper till de som har dnskat detta.

15. Stimmans avslutning.

Styrelsen tackar for visat intresse.



Cecilia Holm

Arsm6tets ordforande:

Roberto Gbnzalo

Justeras d*F
Tommy Akesson


