
Protokoll fört vid årsstämma för Såningsvägens Första 

Samfällighetsförening tisdagen den 13 mars 2012 kl. 18.30 i 

Fjällenskolan. 
 

 

1. Stämman öppnas 

Föreningens sekreterare Jonas Rydberg hälsade alla välkomna och förklarade mötet 

öppnat. (Ordförande Tommy Karlsson ej närvarande). 

 

2. Val av ordförande 

Till ordförande på stämman valdes Leif Zetterström. 

 

3. Val av sekreterare 

Till sekreterare valdes Jonas Rydberg. 

 

4. Val av två justeringskvinnor/män till årsstämman 

Till justeringskvinnor/män valdes Stefan Aronsson(7) och Kent Lappalainen(133). 

 

5. Frågan om stämman blivit behörigt utlyst 

Deltagarna förklarade att stämman blivit behörigt utlyst. 

 

6. Justering av röstlängd 

Röstlängden godkändes. Vid mötet var 30 fastigheter representerade. 

 

7. Fastställande av dagordning 

Den utsända dagordningen godkändes. 3 motioner hade inkommit. 

 

8. Styrelsens verksamhetsberättelse 

Verksamhetsberättelsen gicks igenom rubrik för rubrik och godkändes.   

 

9. Styrelsens resultat och balansräkning 

Ordförande Leif gick igenom resultat- och balansräkning (bifogad).  

Resultat uppgick till -13 185,19.  

 

10. Revisionsberättelse 

I enlighet med revisorernas förslag godkändes resultat och balansräkningen 

innefattande granskning av räkenskaperna och övriga handlingar. Kassör och revisor 

går igenom rapporten för ev uppdatering då det kan vara ett plusresultat. Kassör och 

revisor har gått igenom räkenskaperna och allt stämmer enligt tidigare utskick. Ingen 

korrigering kommer att utföras. Ny revisionsberättelse skall skrivas av revisorerna. 

 

11. Fastställande av ansvarsfrihet för styrelsen 

Stämman beviljade styrelsen ansvarsfrihet. Se ovan. 

 

 



12. Motioner 

3 motioner hade inkommit.  

 

 

1) Att en uppdaterad lista tas fram på alla fastighetsägare i vår samfällighet med 

namn och husnummer. Lista på ansvariga för  respektive skötselområden. Från 

Gunvor Franzen. 

 Beslut: Godkännes, tas fram av styrelsen. 

 

2) Avgiftsbeläggning av parkeringsplatserna för Husvagnar m.m. Från Leif 

Zetterström 

 Beslut: Ej godkänd. 

  

            3) Parkering på samfällighets parkeringsplatser. Det verkar råda osäkerhet kring 

vad som gäller för samfällighetens parkering. Styrelsen fick i uppdrag att se över 

denna fråga med motion från Ingemar Karlsson som underlag.(Bifogas 

Såningsbladet) 

    Beslut: Godkännes, Styrelsen går igenom motionen och kommer med 

förslag. 

 

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

fastighetsägarna 

 

Styrelsen redovisade sitt förslag till årsavgifter: 

Samfällighetsavgift: 1430 kr  

Kabel-TV: 1170 kr 

Reparationsfond: 0 kr  

Summa: 2600 kr 

Elavgift motorvärmare 400 kr  

Summa: 3000 kr 

 

Styrelsens budget för verksamhetsåret 2011 uppvisar en budget i balans omfattande 

intäkter och utgifter på 275 801 kr.  

 

Stämman beslutade att godkänna styrelsens förslag till avgifter och budget. 

 

14. Beslut om eventuell ersättning till styrelsen 

Stämman beslutade att följande ledamöter skulle erhålla ersättning för sitt arbete: 

1. Ordföranden   

2. Kassören   

3. Sekreteraren   

4. Suppleanter 

5. Reparationsgruppen 

Stämman beslutade att ersättning skulle utgå motsvarande föreningens årsavgift och 

kabel-TV, totalt 2 600 kr. Dock ska man betala motorvärmare och reparationsfonden. 

 

15. Val av styrelseledamöter samt styrelsesuppleanter för verksamhetsåret 2012 

Valberedningen genom Benny Andersson (109) presenterade förslag till styrelse. 

Stämman valde följande personer: 

 

Ordförande: Mikael Ögrim (71)  Nyval 1 år 

Kassör: Katarina Lappalainen (133)  Nyval 1 år 

Sekreterare: Per Magnus Selinder (47)   Nyval 1 år 



Suppleanter: Gunvor Franzen (91)  Nyval 1 år 

  Lena Lindgren (143)   Nyval 1 år 

  Marie Nilsson (165)   Omval 1 år 

 

16. Val av revisor samt revisorssuppleant 

Revisorer: Gunnar Gudmundsson (167)  Omval 1 år 

  Benny Andersson (109)   Omval 1 år 

Suppleanter: 

  Leif Zetterström (215)    Omval 1 år 

 

17. Val av valberedning 

Ingemar Karlsson (5) och Bo Sundén(37)  Nyval 1 år 

 

18. Val av representanter till grannsamverkan 

Gunvor Franzén (91)    Nyval 1 år 

 

 

19. Val av reparationsgrupp 

Ingemar Karlsson (5)   Omval 1 år 

Bo Sundén (37)    Omval 1 år 

 

 

20. Övriga frågor 

 

Skötselområden: 

Uppdaterad lista på skötselområden efterfrågades. 

Beslut: Styrelsen delar ut uppdaterad lista till städdagen . 
  

Snöröjning: 

Snöröjningen behöver bli bättre , djupare skottning samt att sand behöver fyllas på i 

lådorna. Fungerar inte så bra som önskas. Tidpunkterna när de kommer varierar och 

ibland är det för sent. 

Beslut: Avtalet bifogas i Såningsbladet.. 

 

Lekplats ner mot ICA : 

Beslut: Kommunens ansvar, ingen prioritering från kommunen. 

 

Pilträdet på 1:a parkeringen: 

Diskussion på mötet om kvarvarande träd och varför detta ej tagits ner diskuterades på 

mötet.  Löv från detta blåser in på  fru Zetterwalls tomt vilket ger henne massa 

merjobb. Kom in motion 2009 om att ta ner detta. 

Beslut: Styrelsen tar upp diskussionen med fru Zetterwall. 

 

Se nedan motioner om detta: 

 

Här är beslutet från mötet 2009: 

1. Kapning av pilarna vid parkering/vändplan (vid Såningsvägen 51) 

Stämman beslut att: Klippa ned trädet alternativt om detta inte räcker såga ned 

detta träd.  

Kommentar: Det var 2 st träd varav ett i mindre bra skick och detta togs ner helt och 

hållet. 

 

Här är beslutet från mötet 2010: 



 

2) Borttag av pilträd och rönnbärsträd vid parkeringarna 

 Motivering: De skräpar ner bilarna. 

 Stämman beslutar: Nej, inte tas bort, bara beskäras. 

 

Hål och gropar på Såningsvägen: 

Det finns hål, gropar m.m. på Såningsvägen. Denna fråga kan anmälas till kommunen. 

Leif Zetterström kommer anmäla detta via kommunens hemsida.. 

 

Comhem: 

Frågan togs upp ifall vi skall ha kvar Comhem eller titta på andra alternativ? Styrelsen 

utreder frågan. 

 

Släpvagn: 

Frågan togs upp ifall man kan köpa in en släpvagn till samfälligheten. 

Nej, Det går ej pga skatteregler.  

 

Protest Flygplan: 

Skrivelse har inkommit från Metargränds samfällighet om att vara med och protestera 

mot bullret från flygplanen som flyger över Viksjö. Skrivelsen kommer överlämnas 

till styrelsen. 

 

 

  

21. Plats och tid när stämmoprotokollet hålls tillgängligt för fastighetsägarna 

Protokollet kommer att skickas ut till samtliga fastighetsägare. Originalet kommer att 

finnas hos sekreteraren. 

 

22. Stämman avslutades 

 

 

 

 

 

 

Vid protokollet: 

 

 

______________________  ____________________________ 

Jonas Rydberg (137)  Leif Zetterström, ordförande  (215) 

 

Justeras: 

 

 

 

______________________  ____________________________ 

Stefan Aronsson (7)   Kent Lappalainen (133) 


