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Protokoll

L. Camilla Hal6n hdlsade ndrvarande vdlkomna och f6rklarade stdmman 6ppnad.

Stdmman ansdgs vara i behorig ordning utlyst.

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

3. Dagordningen godkdndes med fdljande tilldgg till Origa fr6gor:

- Onskemdlom Boulebana

- Plany'behov av medhjSlpare ang6ende nytt staket runt gungor

- Plan/behov av medhjdlpare f<ir upprustning av b6t

- lnformation rdrande parkeringar

Ndrvarande till denna stemma i lekparken var 25 fastigheter.

4. Till justeringsmdn fcir dagens protokoll och rristrdknare valdes Agneta Holmstrom och

Britt-Marie Ha16n.

5. Styrelsens Verksamhetsberdttelse och revisorernas berdttelser f6redrogs.

Verksam hetsberdttelsen och revisorernas berdttelser fci r 2O2O god kd ndes

lnga anmdrkningar fr6n revisorer fanns mot foreningens rdkenskaper.

Styrelsens ekono miska redovisning god kd ndes ocks6.

6. Stdmman besldt bevilja styrelsen ansvarsfrihet.

7. Styrelsens fdrslag och inkomna motioner

a. Motion avseende att undersrika mtijligheten att installera laddboxar i

garagel'dngorna pii Giingldtsvdgen.

Arsstdmman r<istade fdr f6rslaget.

Det innebdr aft sryrelsen 96r vidare med frdgan och 6terkommer ndr information

finns.

lnformationen f6r dagen finns i "Ovriga frigor".

b. Styrelsens f<irslag angdende upprustning och nyinvestering i Mazurkans Lekplats

med 120000kr.

Arsstdmman instdmde med styrelsens yrkande och godkdnde forslaget, med

foljande tillSgg: ta hand om det som ir nodvdndigt att g6ra f6rst och undersdka med

kommunen om det finns bidrag vi kan s6ka.

Det innebdr att styrelsen 96r vidare med planering fdr en upprustning av lekplatsen

och en Underhillsplan.

8. Ersiittningen till styrelsen och revisorerna besldts vara densamma som tidigare 6r.



9. Styrelsens fcirslag till budget och debiteringsldngd foredrogs av kassdren.

Budget och Debiteringsldngd fdr 2O2L godkindes av stimman. Det innebdr samma

utdebitering som 2020.

Avgiften ftSr porhusen blir 565 kr/lwortol och fdr radhusen 2329 krflcvartal.

10. Val av styrelse.

I 6r ska ordf<irande, 2 ledamdter och en suppleant vdljas p6 2 6r.

Till ordforande omvaldes Camilla Ha16n, G6ngl6tsviigen 38

Till ordinarie ledamoter omvaldes for 2 6r

Micke Johansson, G6ngl6tsvdgen 14

Hayri Karabas, Valsvdgen 11

Till suppleant omvaldes Athanase Kessaris, Gavottviigen 2

11-. Val av revisorer och valberedning

Revisorer omvaldes p6 1 6r

Anders Melin, GSnglfitsvdgen 20

Patric Poska, Ginglitsviigen 30

Valberednins omvaldes pi 1 6r

Uffe Stegius, Gavottviigen 7

Roberto Gonzalgl, G6ngl6t 4

12. 1vriga fr6gor

6nskem6lom chatgrupp.

Stemmans beslut var att information frin styrelsen ska gd som tidigare via mail eller
via hemsida.

Det stdr dock var och en fritt att skapa en chatgrupp men den ska inte ha nAgon

koppling till information frin Mazurkans samffrllighet.

b. Skyltar hundrastning. Skyltarna dr bestiillda och kommer vilken dag som helst.

c. Elbilar information. I Ovriga frigor finns den information som iir tillgdnglig idag

OBS! att detta endast gdller garageldngor.

d. Boulebana. Det finns <inskemSl om att g<ira en riktig boulebana inom samfdlligheten

Styrelsen tar denna fr6ga och iterkommer i irendet.

Staketet runt lekparken- behdver bytas. En arbetsstyrka behovs. Forslag att staketet

blir liggande brddor. Se nedan under bit-upprustning.

a

e



f. Biten krdver mycket upprustning.

Arbetsstyrkan som anmdlde sig ftir upprustning av btt och staket: Thomas

Kolmskog, Tommy Akesson, Johan Wiman, John Bauer, Arne Eidolf, Gustav Bergsten

och Oliver Thomson. Camilla och Johan Aterkommer med forslag p6 datum.

g. Parkeringen: Det har varit oroviickande fullt pi vAra parkeringar senaste

tiden. F<ir Ginglitsvdgen sA har vi sett att fler anv;inder garaget till annat och

ddrmed belastar vira gemensamma parkeringar med 2 bilar och pi

SpelmansvSgen dr det flera bilar som inte verkar rulla alls.

Uppmaning till alla 5r att anviinda garageldngorna till bilar och inget annat

och att inte anvinda parkeringar till bilar som bara tr stillastiende.

Alltse, visa hiinsyn till alla grannar och det utrymme vi har f6r parkering.

L3. Stdmmoprotokoll distribueras via mail/l5nk till websida- Via papper till de som har onskat

detta.

14. Stdmmans avslutning.

Mtitesordforanden och styrelsen tackar fiir visat intresse

let: rdf6rande

Cecilia Holm Roberto Gonzalo

J usteras ,{y
':O Q
Britt-Marie Ha16nHolmstrOm


