
 

 

Såningsvägens Första Samfällighetsförening 

Förslag till dagordning till årsmötet tisdagen den 23 februari 2010 

kl. 19.00 i Fjällenskolan. 
 

 

1. Stämman öppnas 

 

2. Val av ordförande 

 

3. Val av sekreterare 

 

4. Val av två justeringsmän till årsstämman 

 

5. Frågan om stämman blivit behörigt utlyst 

 

6. Justering av röstlängd 

 

7. Fastställande av dagordning 

 

8. Styrelsens verksamhetsberättelse (bifogad kallelsen) 

 

9. Styrelsens resultat och balansräkning 

 

10. Revisionsberättelse 

 

11. Fastställande av ansvarsfrihet för styrelsen 

 

12. Motioner 

 

13. Styrelsens förslag till budget för nästa verksamhetsår samt årsavgift för 

fastighetsägarna 

 

14. Beslut om eventuell ersättning till styrelsen 

 

15. Val av styrelseledamöter samt styrelsesuppleanter för verksamhetsåret 

 

16. Val av revisor samt revisorssuppleant 

 

17. Val av valberedning 

 

18. Val av representanter till grannsamverkan 

 

19. Övriga frågor 

 

a. Beslut om staket mot Såningsvägen.  

 

20. Meddelande om plats o tid när stämmoprotokollet hålls tillgängligt för 

fastighetsägarna 

 

21. Stämman avslutas 



 

 

SÅNINGSVÄGENS FÖRSTA SAMFÄLLIGHETSFÖRENING  

 

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR ÅRET 2009 

 

Styrelsen för Såningsvägens Första Samfällighetsförening avger härmed 

verksamhetsberättelse för föreningens 38:a verksamhetsår omfattande tiden 1 januari till 

31 december 2009 

 

Styrelsen har haft följande sammansättning: 

 

Ordförande: Tommy Karlsson (19) 

 

Kassör:  Stefan Källström (31) 

 

Sekreterare: Vidar Wernöe (93) 

 

Suppleanter: Anders Forstén (209) 

  Stefan Aronsson (7) 

  Jonas Rydberg (137) 

 

Revisorer: Kent Schuler (101) 

  Nils Jaurell (199) 

 

Revisorsuppleanter: Benny Andersson (109) 

  Gunnar Gudmundsson (167) 

 

Valberedning: Benny Andersson (109) 

   

Grannsamverkan: Stefan Pettersson (107) 

Dan Andersson (105)   

 

Reparationsgruppen: Ingemar Karlsson (5) 

  Bo Sundén (37) 

 

 

Styrelsearbetet 

Styrelsen har haft 4 protokollförda sammanträden.  

 

Områdets skötsel 

En gemensam städdag genomfördes den 25 april. Som tidigare år har löpande skötsel 

skötts av de boende i området och området har varit indelat i samma skötselområden som 

tidigare.  

 

Reparationsgruppen har under året åtgärdat löpande problem som har uppkommit på ett 

mycket föredömligt sätt. Tack! 

 

Parkeringsplatsarna 

Styrelsen har under året vid flera anledningar behandlat frågan om skrotbilar på våra 

parkeringar. De flesta finns kvar!! 

 



 

 

Snöröjning och sandning 

Under året har snöröjning och sandning skötts av entreprenören Snögrävaren i Viksjö AB. 

Kostnaden för snöröjning har varit som 2008.  

 

EL 

Styrelsen beslutade under året att låsa vårt elavtal med EON på 2 år (från 1 oktober 2009). 

Styrelsen har fattat beslut om att i samband med 2010-års städdag märka upp betalande 

platser för motorvärmare. 

 

Dagvattenavgift 

Samfälligheten tog under året in 110:- per fastighet i dagvattenavgift. Samfälligheten har 

dock inte erhållit faktura från kommunen. 

 

Sopor 

Grovsopor hämtades den 20 april samt den 7 oktober. Styrelsen har genom Såningsbladet 

meddelat fastighetsägarna vad som får slängas i samband med dessa tillfällen. Tyvärr 

ställdes det fram sådana sopor som inte hämtas varvid föreningen ådrog sig extrakostnader 

för bortforsling av detta avfall. Ungefär 2000:- 

 

Såningsbladet 

Har utkommit 4 gånger under året. 

 

Årsavgifter 

Samtliga fastighetsägare har betalat årsavgiften.  

 

Ekonomi och årets resultat 

Styrelsen beslutade under senare delen av året att placerats 200000:- av föreningens 

likvida medel hos Riksgällden.  

Samfällighetens resultat för 2009 är: + 29057,75 kr. 

 

Årsmöte 

Styrelsen har kallat till årsmöte den 23 februari 2010 kl. 19.00 i Fjällenskolan. 

 

Nyinflyttade 

Vi vill passa på att hälsa nyinflyttade varmt välkomna till samfälligheten 

 

 

 

 

 

 

Tommy Karlsson  Stefan Källström Vidar Wernöe 

Ordförande Kassör Sekreterare 



 

 

Motioner från styrelse 
 

1) Ta bort den från samfällighetens organiserade grovsopshämtningen 

Motivering: Extrakostnader och att skrot blir liggande kvar. 

 

2) Kapning av pilträd och rönnbärsträd vid parkeringarna 

Motivering: De skräpar ner bilarna. 

 

3) Alla bilar som tillhör fastighetsägarna ska stå på parkeringsplatserna. Inga skrotbilar 

får finnas på parkeringsplatserna 

Motivering: Problem med snöröjning, framkomlighet och tillgängliga platser. 

 

 

 

Motion från Zetterwall 
 

4) Byte av hängrännor på fastigheter. 

Motivering: Önskemål om att Styrelsen samordnar utbyte av hängrännor. 

 

 


