
Pratakoll2019
Ordinarie föreningsstiimma med Såningsvägens första samfällighetsförening
torsdagen den 21. februari 2019 kl. 19.00 i Stora klubbhuset vid Viksiövallen.

Stämman öppnas

Styrelsens ordförande Kent Schuler (101) håilsade de niirvarande välkomna och förklarade
den ordinarie föreningsstämman öppnad.

s1 Val av ordförande för stämman

Till ordförande for stämman valdes Göran Malmborg (201).

s2 Val av sekreterare

Till sekreterare för st?imman valdes Caroline Lenk (161).

s3 |usteringspersoner

Till att, f:imte ordföranden, justera ståimmans protokoll valdes ]esper Wiberg och Mikael
ögr*.

s4 Stämmans utlysning

Tid och plats för stämman hade angetts i Såningsbladet nr 1 - 2019 (7 februafi,2019).
Handlingar för stämman hade distribuerats till fastighetsägama den 7 februari 2019.

E"ligt stadgarna ska ståimman utlysas senast två veckor före stiimman.

Stämman konstaterade att den blivit behörigt utlyst.

ss lustering av röstlängd

Enligt namnlista (bilaga 1 fill origrnalfrofokollet) var 28 fastighetsägare

representerade, ingen fuIlmakt.

s6 Dagordning

Det utsända förslaget till dagordning godklindes.

Nils Jaurell kommer att tillägga en information under punkt 20-

S 7 Verksamhetsberättelse samt resultat- och balansräkning

Den utsåinda verksamhetsberättelsen jämte resultat- och balansriikning (bUag-e-aU
originalprotokollet) gicks igenom samt kommenterades av styrelsens ordförande Kent

Schuler (101) och kassör Britt von Schdele (197).

Styrelsen hade föreslagit stämman att besluta:
att de av styrelsen framlagda verksamhets - och ftirvaltrringsberättelsema godkåinns,

att resultatråikningen med en kostnadsomsluhring på 674664,70 kronor och

balansräkningen med en omslutnin g pä 517 850, 42kronor fastståills, samt

att årets resultat, 13 9A5,30 kronor, förs över till underhålls- och reparationsfonden.

Vi har haft ett uttag ur underhållsfonden på grund av asfalteringsarbetet. Vi höll oss inom
det som stämman beslutade vid föregående års st:imma-

Frågor i vart vi står i laddstationsmotionen från foregående år gås igenom av styrelsens

ordfrirande Kent Schuler. Samfåilligheten har undersökt möiligheten att ladda sin elbil



hemma i garagekingan och det har arbetats fram ett avtal med ett företag, Eways. Detta är
nästan klart och de ska ha ett sista avstämningsmöte nu på tisdag, den26/2. Då det iir en
minoritet av alla hushåIl i samfåilligheten som har önskat teckna avtal och fullfölja
processen med Eways kommer detta arbete och installation inte att bekostas av
samf?illigheten utan utav enskild privatperson.

S I Revisionsberättelse

Revisionsberättelsen fanns utsåind tillsammans med ståimmohandlingarna (b{agg-dl
ori ginalprotokol let).

Revisorema tillstyrker att stämman skulle fastställa balans- och resultatriikningen per 31

december 20L8 samt bevilja styrelsen ansvarsfrihet fOr det år revisionen omfattar.

S 9 Fastställande av resultat- och balansräkningen samt disposition av
resultatet 2018

Stiimman beslöt
aft lagga styrelsens verksamhetsberättelse med godkinnande till handling€ilra/

att, i enlighet med styrelsens förslag och tillstyrkande av revisorerna, faststiilla balans- och

resultaträkningen per den 31 december 2018 inklusive den föreslagna

bokslutsdispositionen av 2018 års resultat.

S 10 Ansvarsfrihet

Stämman beslöt

att, i enlighet med revisorernas förslag, bevtTja styrelsen ansvarsfrihet för det år som
revisionen omfattar.

S 11 Framståillning från styrelsen och inkomna motioner

Inga inkomna motioner.

Förslag från styrelsen
11:2 Framställan att köpa farthinder på våra gångvägar

Pga att hastigheten i området inte hålls på en säker nivå har barnfamiljer hört av sig till

styrelsen- Fyra farthinder har köpts in på prov. Där de testas har man

upplevt att det tar ned hastigheten.

Styrelsens förslag är att:

avsätta 50 000,00 för inköp av farthinder.

Stämman beslutar att
- godkänna förslaget om inköP.

11:3 Framställan till förnyelse och åtgärder inom grönytor

r Buxbomsbuskarna i rabatterna utanför Såningsvägen 97-103 har angripits av parasiter

varför de ska bytas, likaså jorden, till nya med liknande växtsätt'

Nya buskar av typen Blombux föreslås planteras.



. Det har vid upprepade tillfällen förekommit biltrafik över gräsmattan vid sandlådan. Det
är förstås helt oacceptabelt. Tills vidare har styrelsen försökt stoppa detta med
provisoriska hinder. En mer permanent lösning med fuå större naturstenar föreslås.

Styrelsens förslag är att:

avsätta 10 000:- för inköp av nya buskar och avgrånsande stenar vid sandlådan.

Stämman beslutar att
- godkänna förslaget om inköp.

S 12 Underhållsplan och förnyelseplan

I den utsända verksamhetsberättelsen för år 2018, hade styrelsen presenterat forslag till en
uppdaterad underhålls- och ftirnyelseplan f& 2019 samt de niirmast fO$ande aren enligt
foljande:

Plan för underhåll och förnyelse

Till underhåll och förnyelse 2019 presentera$ foliande
budget samt plan för åtgårder Lo.m 2023

Balopp i tkr Budget Undarhållsplan till 2023

Anräggnrns ;;?å:åH z01e z0z0 zazl zozz 2023

Elanlåggning 80 80
Garageanlåggning
Redskapsförråd 15 5
Asfalterade ytor 50

Grönområden 10 10 5

Vatten och avlopp
Bredband
Summa uttag 60 95 5 90 5

Fond behållning 357

Avsåttning till fond 110 110 110 110 1 10

Fond efter uttag 407 422 527 #7 652

Stämman beslöt att
lagga styrelsens redovisning av planerad budget för underhålls- och förnyelseplanen till
handlingarna.

$ 13 Ersättning till styrelsen m.fl.

Revisorerna hade tagit fram ett f<irslag om storleken på arvoden till styrelse m.fl. for
är 2019 enligt foliande:



Ordförande 9 000:-

Kassör och sekreterare 8000:- och 7000:- = 15 000:-

Suppleanter 3 st 2000:- = 6000:-

Reoarationssruop 2 st 7 000:- =14 000:-

Ordinarie revisorer 2 st 900:-= 18 00:-

Valberednine 2 st 900:- = 1 800:-

Totalt 47 6OOz- exkl. arbetssivaravgifter

s14

Stämman beslöt

alt awoden för2}19 ska utgå med belopp enligt ovan.

Förslag till budget samt årsavgifter tör 2Al9

Kassören presenterade styrelsens ftlrslag till budget och årsavgifter ftir 2018.

Samfäilighetsavgift
Elavgift motorvärmare
Elkostnader
Sntuöining
Reparation, underhåll och drift
Städning och renhåIlning
Försåikring
Administration
Arvoden
Sociala avgiftet (beräknat ph 31,42o/al

Lokalkostnader, förtiiring etc.

Comhem
Avgiftsreducering för driftel
Underhålls- och f örnyelsefond
Årets resultatet

Föreningens arsavgift

SamfäIlighetsavgift
Comhem
Underhålls- och förnyelsefond
SUMMA

Elavgift för motorvärmare

Intäkt
,t? 0t00

7 200

369 200
-2500

Kostnad

27 0AO

75 000
23 mO
27 300

8 100
10 000
47 600
10 200

1. fi)O

366700

00

2820
335s
L000
6375

400

Årsavgiften, 6 375 kr (plus ev. individuellt tillägg för motorviirmare) ska vara betald senast

4



den 31 mars 2019 enligt utstalld faktura genom fastighetsagarrurs brevlådor.

Stämman beslöt

att anta styrelsens forslag till budget och årsavgifter.

S 15 Val av styrelse samt suppleanter för ar 2019

Ordförande: Kent Schuler {,l01), omval

Kassör: Britt von Scheele (197), omval

Sekreterare: Berit Rydström*$eger (115)' nyval

Suppleanter: Gunvor Franz6n (91) omval, Taha Hassan {43)

nyval, Michael Fellinger {203} omval

Stämman beslöt

att välja ovanstående till styrelse respektive suppleanter föt är 2019

S 16 Val av två revisorer samt två revisorssuppleanter
Stiimman beslöt
att välja följande till revisorer för år 2019:

Göran Malmborg (201)samtArne Ogne {67)

att välja ftiljande till revisorssuppleanter:

Leif Brunnberg (193) och Per'llagnus Selinder (47)

S 17 Val av reparationsgrupp
Ståimman beslöt
aft välja foliande till reparationsgrupp {ör fu 2019:

Nils Jaurell(199), Bengt Ehrlin {205}

S 13 Val av representant till grannsamverkan

Ståimman besltit

att välja som represerrtant till grannsamverkan fot ån 20t9:.

Gunvor Franz6n {91}

Gunvor liimnade föliande information:
Albin Näverber& 0708 951508, områdespolis tillsammans med Christian Bergström.

Om du vill gå in och lasa aktuella brott: www.infoom.selmvsite/?sida=79147&user=22422

Vi påminner om att garagen har haft inbrott. Gurnror pårninner om ansvaret vi har gentemot

vfua grannar att låsa våra portar till garagen.



Narkotikasmuggting har påtr:iffat på våra parkeringar (västra). Om vi ser något misståinkt

eller bilar "o* pus"".ar som ej skall vara på plats, smusslar med diverse skrymslen ska vi
ringa till Albin Naverberg. Vid pågående brott ringer vil12. Fler grannar har sett misståinkta

o.li ärr"r., funnit droger i ugtu ägodelar såsom husvagnar. Även cannabis är funnet vid

sandlådan (gröna vid garagen). Detta problem är inget unikt för oss utan även viil kint i
närområdet.

Polisstationen (Flästskovägen 88) har öppet:
Tisdagar kl 9-13
Onsdagar kl9-12,13-1,8
Torsdagar kl 9-13

Kommunen satsar stort för att få bort droghandeln som dagligen sker. Målet iir att få bort allt

under 2019.

Information gällande dna-märkning ges. Skulle vi vilja kopa in åir det 695kt/sptayflaska.

Företagskort lämnat till styrelsen.
p;ir Sandevik, SMART DNA, Protection Nordic AB, A76- 019 97 50, mail: ps@srnartsand.se

Hemsida: lvlvw.smartdna"se

S 19 Val av valberedning

Stämman beslöt

att välia ftlljande till valberedning inftir årsstämman 2020:

Jesper Wiberg (147), omval, Dagnielo Sanchez (19)' nyval

s20 Öwiga frågor:

Information om energiförbrukning i garagen.

Nils |aurell informerar om att det iir stora skillnader under sept-mars i de västra- och östra

garageliingorna. Totalt 18 betalande motoranvåindare, 7 på västra och ]J på <istra'

tvtissginker överanviindande av motorvåirmare på västras garagelåinga. 2 6AA kr/åt mer i
elJörbrukning exl. moms. Stämman diskuterar hur vi ska komma bort från problematiken.

Kan det finnas de grannar som inte betalar ftir sig eller är det dålig timer? Detta har

noterats i tidigare år.

Informationen går ut för att nå samdiga medlemmar'

Diskussion kring våra parkeringsytor.

Det framkonuner att det åir många som anser att det finns en problematik kring att våra

parkeringsytor ständigt blir fulla framåt slutet av veckan av externa bilar- Det blir svårare

äch svårare för oss i sänfalligheten som ex arbetar obekvåima arbetstider att finna en ledig

ruta. Förslag ftir att lösa detta uppkommer. Ett parkeringsbevis (g:istparkeringsbevis) i
fönsterrutalkan vara ett sätt att få battre kotl på vilka som får parkera och vilka som inte

ska parkera och på så vis kunna arbeta bort problemet'

Inget beslut tas.



S 21 Stämmoprotokoll

Enligt stadgarna ska protokoll fran föreningsståimman finnas ti[gåingltgt för
fastilhetsagarna inom 14 dagar efter stiimman. Protokollet kommer att distribueras via

mail eller i pappersformat och även finnas tillgängligt på hemsidan

522 Avslutning

Styrelsens ordförande Kerrt Schuler och stiimman tackar avgående suppleant Carina

Flwass och avgående sekreterare Caroline l€nk-

OrdJ<iranden förklarade d:irefter ståimrnan avslutad-

Vidprotokollet:

lusterat:

ljrhfl"t^,@
Göran Malmborg, /)

ordförande


