
Protokoll för Samfälligheten Skänkens årsmöte den 24 mars 2013 kl. 

11.00 
 

1. Mötet öppnades 

Tommy Aspegårdh valdes till mötets ordförande. 

Anders Elf valdes till mötets protokollförare. 

2. Lars Westerberg och Jonas Sundin valdes att justera protokollet. Mötet beslutade att 

stämman blivit behörigen kallad till. 

3. Styrelsens och revisorernas årsberättelser gicks igenom. 

Revisorerna godkände Årsredovisningen. 

4. Mötet beslutade att ge styrelsen ansvarsfrihet för 2012. 

5. Inga framställningar från styrelsen eller motioner från medlemmarna fanns att avhandla. 

6. Mötet beslutade att ingen ersättning utgår till styrelsen eller revisorerna. 

7. Styrelsen föreslår att samfällighetsavgiften för 2013 är oförändrad d.v.s. 1 700 kr per hushåll 

(kommunen, som upplåter dagislokalen för dagisverksamhet till tredje part, betalar som 

tidigare dubbel avgift d.v.s. 3 400 kr). Mötet beslutade enligt styrelsens förslag.  

8. Den sittande ordföraren Tommy Aspegårdh omvaldes till samfällighetens ordförande. Övriga 

Styrelsemedlemmarna Hans Schyldt, Ulf Palbrink och Anders Elf omvaldes av mötet. Till 

suppleant omvaldes May Edberg. 

9. Mötet omvalde sittande revisorer Bo Lindhé och Ingegerd Eklöf. 

10. Mötet valde Kajsa Huque och Anders Berglund till valberedningen. 

11. Övriga frågor 

I. Ekonomin för Kabel-TV redovisades av Tommy Aspegårdh 

II. Styrelsen kommer att påbörja framtagande av underhållsplan för samfällighetens 

materiella tillgångar enligt de lagar som finns för samfälligheter. Anders Berglund 

börjar med att inventera samfällighetens materiella tillgångar. 

III. Mötet beslutade att den 28 april blir årets gemensamma städdag. Aktiviteterna 

börjar kl. 10.00. Under städdagen så kommer vi bl.a. titta på trasiga armaturer och 

sandlådornas placering. 

IV. Återställning av gräsytor efter grävning för fiberkabel. Den 11 juni kl. 18.00 kommer 

vi att återställa gräsytor på gemensamma ytor och hos dem som behöver hjälp med 

detta (t.ex. lägga i mer jord och så gräs). 

V. Föräldrar till förskolebarnen på Ängsholmens förskola kör ibland ända fram till 

förskolan och i vissa fall även allt för fort. Styrelsen kommer att ta kontakt med 

ledningen för Ängsholmens förskola för att be dem ta upp frågan med samtliga 

föräldrar, samt för att be förskolan sätta upp en skylt som påminnelse till föräldrar på 

förskolan. 

VI. En av anledningarna till att föräldrar ibland tvingas köra ända fram till dagiset är att 

det inte finns lediga platser på våra gästparkeringar. Därför är det viktigt att dessa 

gästparkeringsplatser inte används som permanent parkering av de boende i 

samfälligheten. 



VII. Styrelsen kommer att ha en genomgång med Alltrac, som sköter snöröjningen, för 

att diskutera arbetets kvalitet, anvisa avstjälpningsplatser för snömassor samt för att 

ge förslag på ett körsätt som minimerar extrajobb för de boende i samband med den 

maskinella snöröjningen. 

VIII. Styrelsen kommer även att ta kontakt med NCC för att få kostnadsförslag för 

snöröjning från dem. 

IX. Det föreslogs att vi ska ha en fest med anledning av att samfälligheten fyller 30 år 

mer information om denna, tidpunkt upplägg m.m. kommer längre fram. 

X. Anders Berglund tar fram förslag på websida för samfälligheten. Årsmötet beslutade 

att ta kostnad för denna (12 kr/mån + uppstartskostnad). Anders Berglund tar på sig 

att drifta hemsidan under första året. 

12. Protokollet kommer att finnas tillgängligt hos styrelsens ordförande senast två veckor efter 

årsmötet. 

13. Mötet avslutades.   

Deltagare 

Sveavägen Namn 
29 Hans Schlydt 

21 Ing-Marie Berggren 

11 Sonja Arvids  

15 Bo Lindhé 

43 Lars Westerberg 

21 Rolf Berggren 

47 Lars-Erik Glas 

5 Christer Fröberg 

49 Ulf Palbrink 

33 Håkan Hedberg 

37 Gustav Johansson 

39 Tommy Aspegårdh 

41 Bo Mattsson 

45 Jonas Sundin 

51 Anders Berglund 

53 Jan Skog 

55 Anders Elf 

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 



 

 

 

………………………………………………………………….  …………………………………………………………………. 

Anders Elf    Lars Westerberg 

 

………………………………………………………………….   

Jonas Sundin     

 


