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Protokoll

L. Camilla Hal6n hdlsade ndrvarande vSlkomna och forklarade st5mman tippnad

Stimman ansAgs vara i behorig ordning utlyst.

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

3. Dagordningen godkdndes med ftiljande tiltdgg till Ovriga frdgor:

-Skakningar i hus pd Ginglitsvdgen under arbetet med lekparken

-Sn6rdjningen har varit undermSlig under den gdngna vintern

-Kan vi m6la parkeringsrutor utanfrir ldngorna p5 GSngldtsvdgen

Nirvarande till denna stiimma i lekparken var 16 fastigheter

4. Till justeringsmdn for dagens protokoll och rostrdknare valdes Arne Eidolf och Karin Dirke

5. Styrelsens Verksamhetsberdttelse och revisorernas beriittelser f<iredrogs.

Verksa m hetsbe rittelsen och revisorernas berdtte lser for 202 1 god kd ndes.

lnga anmdrkningar friin revisorer fanns mot fcireningens rdkenskaper.

Styrelsens ekonomiska redovisning god kd ndes ocks6.

Det som utmdrkt sig i den ekonomiska redovisningen frr sndrojning och parkanl5ggning.

6. Stiimman beslot bevilja styrelsen ansvarsfrihet.

7. Styrelsens fiirslag och inkomna motioner

lnga motioner frdn fdreningen eller fdrslag frdn styrelsen har inkommit.

8. Ersdttningen till styrelsen och revisorerna beslcjts vara densanrma sorn tidigare 6r.

9. Styrelsens f<irslag till budget och debiteringslSngd foredrogs av kassdren.

Budget och Debiteringsl5ngd fbr 2022 godkdndes av stdmman. Det innebdr samma

utdebitering som 2021fdr parhus, f6r radhusen blir det en sdnkning med 14kr.

Avgifien 16r parhusen blir diirmed 555 krficvortol ach ftir radhusen 2375 kr/hnrtal.

10. Val av styrelse.

I 6r ska 4 ledam6ter vdljas pd 2 6r, dessutom ska en ersettare vdljas f6r Micke Johansson pi
1 6r.

Till ordinarie ledamdter omvaldes f6r 2 dr

Johan Widman, Kadriljvdgen 4

Anna T6nnvik, Gingldtsvdgen 42

Cecilia Holm, G6ngl8tsvdgen 28



Peter Estemar, Gingldtsvigen 16

Till ordinarie ledamot valdes pi 1 ir
Anna Stegius, Gavottviigen 7

11. Val av revisorer och valberedning

Revisorer omvaldes pd 1 6r

Anders Melin, Ginglitsvdgen 20

Patric Poska, GinglStsvdgen 30

Valberednine

lngen valberedning valdes.

Detta arbete ldggs istdllet pd styrelsen.

12. Ovriga frigor
Pensarna som frr kvar frin Motion aBedende lekolats frin 2O21:

Anvdnds till att rusta upp staketet vid Spelmansvdgen. Vifdrsoker grira detta sjilva till
hosten. Foljs upp av styrelsen.

Kvartalsavgift mot e-faktura:

Kriiver personnummer.

Den samlade stdmman tycker detta 5r ok s6 ett frivilligt erbjudande om detta kommer att gE

ut till alla fastighetsiigare.

Parkerinessituationen:

Vira parkeringsregler bygger pd 6msesidig respekt. Det blir fler och fler bilar i omrSdet och

vi miste visa hSnsyn. Det innebfrr bland annat fdljande:

Gdngl6tsvdgen 6r i f<irsta hand till f6r dem sont bor pd G6ngliitsvdgen och deras gdster. Det

betyder:

- Pe Ginglitsvigen si anvdnder du fdrst6s ditt garage i f6rsta hand
- Bor du i parhus si dr ditt forsta val din garageuppfart och i andra hand

Spelma nsvdgens parkering
Respektera att vira gator er smala, en stor SUV fdrsvdrar fdr dina grannar, tdnk pi det om

du parkerar pi gatan.

fArurc pA: att orn vi inte vlsar hdnsyn s5 blir det oundvikligt att vira genenisa

parkeringsregler dndras.

Ofta dr det nu fullt ndr man kommer hem pi kvillen f<ir att parkera. Bilar frdn Polketten

stdller sig ocksi pi Ginglitsvfrgen. Styrelsen kontaktar Aimo park f6r att se hur dom jobbar

med detta och hur det kan f6rbdttras.



P-rutor p6 GinelitsvAgen utanf6r radhuslinsorna:
Milade rutor fungerar inte p6 vintern. Kan vi setta ner pinnar for att visa avgrfrnsning.

Styrelsen unders6ker mrijliga ldsningar.

Elbilar:

Det finns 6vergripande begrdnsningar av strirre elinstallationer i Stockholms stad. Styrelsen

bevakar frdgan framdver och iterkommer ndr det finns ny information

Solceller:

lntresse kanske finns i radhusen. Styrelsen ser om vi kan undersdka fdrutsdttningarna.

Ddlie sn6rdinine:

Styrelsen tar en ny diskussion med STOFAR och tar ut dem infor ndsta sdsong.

G6 igenom kartor pd omriidet tillsammans med STOFAR.

Sandupptagningen var inte annonserad- det 5r inte ok.

Skakningar i radhus i samband med bvqgandet av lekparken:

Det finns oro f<ir hur det piverkar grunden pi radhusen. Styrelsen tittar pi hur vi kan 96

vidare. 
'

13. Stdmmoprotokoll distribueras via mail/ldnk till websida. Via papper till de som har 6nskat

detta.

14. Stdmmans avslutning.

Mdtesordforanden och styrelsen tackar ftir visat intresse.

Cecilia Holm Roberto Gonzalo

Justeras

Arne Karin Dirke


