
BÄCKENS PROTOKOLL
SAMFÄLLIGHETSFÖRENING 2003-03-26

Protokoll fört vid 2003 års ordinarie stämma

1 Stämmans öppnande
Bjarne Dysenius hälsade alla hjärtligt välkomna och gav först ordet till arboristen Catrine Bernard,
Trädmästarna, som berättade om trädvård. Därefter började den egentliga stämman.

2 Stämmans stadgeenliga utlysning
Stämman befanns stadgeenligt utlyst.

3 Val av ordförande och sekreterare för stämman
Olle Olsson valdes till ordförande för stämman och Sören Holmström till sekreterare.

4 Val av justerare och tillika rösträknare
Till justerare och rösträknare valdes Kjerstin Nilsson och Annelie Roos.

5 Godkännande av dagordning
Det utsända förslaget till dagordning godkändes.

6 Styrelsens berättelser
Verksamhetsberättelsen gicks igenom, liksom föreningens årsredovisning och årsredovisningen för
Kabel-tv. Samtliga berättelser godkändes av stämman. KG Pihl påpekade dock att den till
föreningen inköpta datorn bör redovisas på en särskild inventarielista.

7 Revisorernas berättelse
Tuula Ikonen läste upp revisorernas berättelse. Den godkändes av stämman.

8 Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
Styrelsen beviljades ansvarsfrihet av stämman för det gångna verksamhetsåret.

9 Styrelsens väckta frågor
1) Förebyggande beskärning och fällning av träd inom området: Stämman tillstyrkte styrelsens

förslag. Under denna punkt framfördes förslag om att även ta bort vissa träd som kan vara en
fara för pulkaåkande barn. Stämman beslöt att vi får skydda barnen på annat sätt, kanske med
”madrassering” av träden.

2) Bevakning inom området: Stämman tillstyrkte styrelsens åtgärd att säga upp tidigare kontrakt.
3) Garagereparationer: Stämman tillstyrkte styrelsens förslag. Flera medlemmar påtalade akut

behov av reparation eller utbyte av garageporten.



10 Motioner
1) Motion om uppsägning av kontrakt med Falck Security (Mikael Lindahl): Denna motion ansågs

redan besvarad i föregående punkt.
2) Motion om gemensam container inom området (Mikael Lindahl): Motionen avslogs efter

diskussion. Även alternativ med inlåst container diskuterades men stämman beslöt enligt
styrelsens yttrande till motionen, dvs att vi ska beställa containrar för grovsopor under fyra
veckoslut (förutom vid städdagarna).

3) Två motioner om farthinder inom området (oberoende motioner av Mikael Lindahl och av Lisa
Tangen-Jansson, Per Carlsson och Felipe Robles): Dessa två motioner samt styrelsens förslag
om farthinder avslogs efter ganska lång diskussion. Argumenten mot farthindren var följande:
Kostnader för inköp och underhåll, problem vid snöröjning, vattenavrinning, ökat buller,
misstro mot att farthindren verkligen sänker farten annat än just vid guppen, mopederna hejdas
inte (för dem kan guppen bli en attraktion!), mindre barn som lär sig cykla kan få problem med
guppen. Mikael Lindahl argumenterade för gupp i gummiasfalt som man kan ta bort på vintern.
Bland de medlemmar som ville ha farthinder hade man olika åsikter om var dessa skulle
placeras (garagevägarna eller gångvägarna). Stämman beslutade således att inga farthinder skall
upprättas inom området.

11 Verksamhetsplan och budget 2003 samt samfällighetsavgift och fondavsättning
Verksamhetsplanen med budget godkändes av stämman. KG Pihl yrkade på en samfällighetsavgift
på 2500kr i stället för styrelsens förslag på 2900kr men stämman beslöt efter votering i enlighet
med styrelsens förslag. En sammanställning över samtliga avgifter finns i stämmohandlingarna.

12 Redovisning och budget år 2003 för Kabel-tv
Redovisningen och budgeten för kabel-tv godkändes av stämman. 95 fastigheter har tillgång till
utökat tv-utbud.

13 Val av styrelseordförande och styrelse
Valberedningens förslag föredrogs av Gerd Müller-Nordin. Stämmans beslut blev enligt
valberedningens förslag.

Styrelsens sammansättning för 2003:
Ordförande Anders Hultgren Gkv 16 1 år nyval
Ledamöter Stellan Jonson Mbv 266 vald till stämman 2004

Sören Holmström Gkv 70 vald till stämman 2004
Ewa Norrljung Mbv 366 vald till stämman 2004
Bo Jonsson Gkv 48 2 år omval
Ronny Widell Mbv 294 2 år nyval
Magnus Berglund Mbv 270 2 år nyval

Suppleanter: Lars Thorsén Mbv 288 vald till stämman 2004
Rolf Lund Mbv 322 2 år nyval
Lars Björklund Mbv 374 2 år nyval

14 Val av revisorer
Tuula Ikonen, Mbv 336 och  Jeanette Berner, Mbv 316 omvaldes till föreningens revisorer på ett år.

15 Val av valberedning
Till valberedning valdes KG Pihl, Sirpa Björklund, Johan Skogfeldt och Bjarne Dysenius.
Sammankallande är Bjarne Dysenius.



16 Meddelande om vilka som utsetts till städledare
Listan på dessa fanns i stämmohandlingarna.

Städdagar är den 12 april (ej den 26 april som tidigare annonserats) och den 18 oktober.

17 Meddelande angående stämmoprotokoll
Protokollet delas ut till samtliga fastighetsägare.

18 Övriga frågor
Kommunens har (något otydligt) meddelat att man tänker ändra villkoren för sophämtning och bara
hämta soptunnor som rullas fram till en bilväg, annars kostar det extra. Styrelsen uppmanades att ta
reda på kommunens avsikter och försöka få fram en så bra lösning som möjligt. Kjerstin Nilsson
undrade vad man kan göra för att kommunen ska ta sitt ansvar och byta trasiga lampor utmed
Alkärrsstråket. KG Pihl ansåg att styrelsen bättre bör se till att lamporna i garagen är hela. Sirpa
Björklund uppmanade oss att klaga hos kommunen på nedskräpningen vid återvinningsstationen på
Mickelsbergsvägen.

19 Stämmans avslutade
Stämman framförde ett tack till styrelsen för ett utmärkt arbete under året. Olle Olsson avtackades
som stämmoordförande. Bjarne Dysenius avtackades som styrelseordförande. Vår nye
styrelseordförande Anders Hultgren förklarade därmed 2003 års stämma avslutad.

Vid protokollet Justeras

Sören Holmström Olle Olsson
Sekreterare ordförande på stämman

Justeras Justeras

Kjerstin Nilsson Annelie Roos


