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Picchus Café 25 mars, 19.00 
 
 
 

1. Styrelsens ordförande Lennart Ramstedt hälsar alla välkomna och stämman 
konstateras vara behörigt utlyst. 

2. Val av ordförande 
Ingvar Ahlberg valdes till stämmans ordförande och dagordningen fastställdes 

3. Val av sekreterare 
Till sekreterare valdes Caroline Sandberg. 

4. Val av justeringsmän 
Justeringsmän blev Torgny Bylund samt Ingegerd Altin 

5. Styrelsens och revisorernas berättelser 
a)Verksamhetsberättelsen (kallelsens bilaga 2) godkändes men vi diskuterade 
några av punkterna. Punkt 3.3 dålig uppslutning på vårstädningarna. Det 
konstaterades att det kan finnas många anledningar till det. Förslag lades om 
”straffavgift” men det fann inget gehör. Punkt 3.5 kabel-tv. Basutbudet kan 
kompletteras med fler kanaler. Ring ComHem om du är intresserad. Punkt 3.6 
asfalteringen. Det är dålig avrinning på de nyasfalterade gränderna. Styrelsen 
har påpekat detta men kommunen har inte visat intresse. Köldhål och dylikt 
åtgärdar kommunen men man måste felanmäla dem, annars blir de inte varse 
problemet. Det är vart och ens ansvar att göra det. Vi beslutar att varje gränd 
utser en ansvarig att kontrollera hål och oegentligheter och meddela kommunen. 
Punkt 4 Trafiksituationen. Problemen är ganska stora p.g.a. av fartsyndarna. 
Framförallt på Vätögränd men även på Lohäradsvägen. Olika förslag till insatser 
diskuteras men vi beslutar att styrelsen tar upp frågan till diskussion med 
kommunen. 
b) Ekonomisk berättelse sektion 1 och 2. (kallelsens bilaga 3 och 4)De 
ekonomiska berättelserna godkänns. En fråga uppkommer om varför man inte 
fonderar på fonder med bättre avkastning och revisor Katrin Elbra förklarar att 
man inte får spekulera med samfällighetens pengar utan bara får sätta dem i 
räntebärande fonder.  
c) Revisionsberättelse Katrin Elbra föredrog revisionsberättelsen för sektion 1 
och 2 och föreslår ansvarsfrihet för styrelsen 

6. Ansvarsfrihet för styrelsen 
Styrelsens beviljas enhälligt av stämman ansvarfrihet för det gångna räkenskapsåret. 

7. Framställningar från styrelsen och motioner från medlemmarna 
a) Motion angående vinterunderhåll. (kallelsens bilaga 9)Styrelsen har 

undersökt kostnader och dylikt för snöröjning av våra passager mellan 
gränderna. Det visade sig vara väldigt kostsamt. Stämman röstar emot 
förslaget. Istället köper vi in skyltar med texten ej vinterunderhåll. 

b) Motion angående utökning av tomt. (kallelsens bilaga 10) Då alla inte har 
samma möjligheter till utökning röstar stämman emot förslaget. 

8. Ersättning till styrelse och revisorer  
Revisorerna avsäger sig ersättning. Ersättningen till styrelsen beslutas vara oförändrad. 
950 kr per år och styrelsemedlem. 

9. Förslag till budget samt debiteringslängder sektion 1 och 2  



Förslagen godkänns (kallelsens bilaga 5,6,7) 
10. Val av styrelseledamöter 

Valberedningens förslag bifölls. (kallelsens bilaga 8) Till ny ordförande väljs Markus 
Östman. 

11. Val av revisorer 
Valberedningens förslag bifölls (kallelsens bilaga 8) 

12. Val av valberedning 
Valberedningens förslag bifölls (kallelsens bilaga 8) 

13. Övriga frågor 
Inga övriga frågor 

14. Plats där stämmoprotokollet hålls tillgängligt 
Justerat protokoll kommer att finnas tillgängligt hos sittande sekreterare Caroline 
Sandberg. Vätögränd 2 

15. Avslutning 
Stämmans ordförande tackar för visat intresse och stämman tackar styrelsen för ett 
gott arbete under året. Avgående styrelseordförande Lennart Ramstedt avtackas med 
en enorm blombukett och kramar. Revisor Katrin Elbra och webbmaster Peter Mwaka 
tackas för sin insats med en blombukett och blomstercheckar. Även stämmans 
ordförande Ingvar Ahlberg får en blomma. 
 
Vi avslutar kvällen med lite trevligt samkväm samt god förtäring. 
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Deltagarförteckning 
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