
Skälby tredje samfällighetsförening 
Årsstämma 2011  

Picchus Café 17 mars, 19.00 
 
 
 

1. Styrelsens ordförande Marcus Östman hälsade alla välkomna och stämman 
konstaterades vara behörigt utlyst. 

2. Val av ordförande 
Lennart Ramstedt 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 Eva Lundström 

5. Styrelsens och revisorernas berättelser 
a)Verksamhetsberättelsen (kallelsens bilaga 2) godkändes  
b) Ekonomisk berättelse sektion 1 och 2. (kallelsens bilaga 3 och 4)De 
ekonomiska berättelserna godkänns.  
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. Ersättning till styrelse och revisorer  
Revisorerna avsäger sig ersättning. Ersättningen till styrelsen beslutas vara oförändrad. 
950 kr per år och styrelsemedlem. 

8. Förslag till budget samt debiteringslängder sektion 1 och 2  
Förslagen godkänns (kallelsens bilaga 5,6,7) 

9. Val av styrelseledamöter 
Valberedningens förslag bifölls. (kallelsens bilaga 8) Till ordförande väljs återigen 
Markus Östman.  

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

11. Val av valberedning 
Valberedningens förslag bifölls (kallelsens bilaga 8)med tillägg av en tredje person. 
Lennart Ramstedt kvarstår i valberedningen med motiveringen att det är bra att ha en 
person kvar från föregående år. 

12. Övriga frågor 
a) Motioner 
Motion 1 Gallring. Förslaget avslås av stämman med motiveringen gallringen 
löpande sker efter uppdrag till Kahlin. Är det någon som behöver extra tillsyn av 
någon växtlighet är man välkommen att kontakta styrelsen som vidarebefordrar det 
till Kahlin. (Kahlin är den person som samfälligheten anlitar till bl.a. gräsklippning 
och ansning av buskar mm.) 
Motion 2 Plogning.  Efter diskussion och omröstning avslogs förslaget av 
stämman med motiveringen att det är för kostsamt och arbetsamt. Det hela ledde 
dock till andra diskussioner gällande snöröjning. Den ena diskussionen visade att 
det inte blir plogat på trottoaren Lohäradsvägen mellan Vätögränd och 
Vallbygränd. Det lovar styrelsen ta upp med kommunen. Den andra diskussionen 



gällde vad man har för ansvar att skotta utanför sin egen tomt. Hur mycket måste 
man röja för brevbäraren m.fl.? Vems ansvar är det om det inte är röjt och någon 
halkar och slår sig? Styrelsen lovar att kolla med kommunen. 
Motion 3 Utbyggnad av förråd Enligt motionen har flera byggt ut sina förråd på 
samfällighetens mark utan bygglov. Styrelsen har ingen kännedom om detta. 
Stämman anser att motionen går tillbaka till lämnaren med en önskan om 
precisering. 
Motion 4 och 5. Gruppavtal för elpriser och boräntor.  Stämman avslår 
motionen. Det är inte styrelsens uppdrag att förhandla om bättre priser. Däremot är 
vem som helst välkommen att själv undersöka saken och sätta ihop en 
intressegrupp. Styrelsen lägger gärna upp informationen på hemsidan om någon så 
önskar. 
b) Com Hem 
Vårt avtal med ComHem går ut 2012. Till dess kommer vi att säga upp avtalet för 
att se över det och eventuellt senare förnya det. Det finns anledning att titta på 
annan teknik men vi behöver inventera medlemmarnas önskemål i frågan. 
Styrelsen får i uppdrag att sätta samman en arbetsgrupp som kan ta tag i saken. 
Alla som har kunskap och/eller intresse i frågan är välkomna att meddela sig med 
styrelsen. På stämman anmälde sig direkt Eva Lundström Vätögränd 23, Christer 
Marklund Knutbygränd 11, Hans Hultgren Vallbygränd 7 samt Torgny Bylund 
Lohäradsvägen 41. En förfrågan kommer också att ges till Hans Malmgren. Anna 
Fogelin får i uppdrag att kolla med Norra samfälligheten vad de betalar i 
samfällighetsavgift och vad som ingår. 
 

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

14. Avslutning 
Stämmans avrundas med sedvanlig blomutdelning och applåder. Vi avslutar kvällen 
med lite trevligt samkväm samt god förtäring. 

 
 
 
 
 

 
 
Bilagor: 
Deltagarförteckning 
Nyvalda styrelsens samt revisorer och revisorssuppleanter 2010 
Revisionsberättelse 
Motionerna till årsmötet. 
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