
Protokoll för Samfälligheten Skänkens årsmöte den 18 mars 2018 
 

1. Mötet öppnades. 
 

2. Stämman valde Tommy Aspegårdh till mötets ordförande och Marcus Sundberg till  
mötets sekreterare. 

 
3. Lars Westerberg och Ulf Palbrink valdes att justera protokollet. 
 
4. Upprättande av förteckning över närvarande medlemmar och fastställande av  

röstlängd. 15 hushåll GA 1 samt 14 hushåll GA 2. 
 
5. Stämman godkände dagordningen. 
 
6. Stämman godkände att kallelse skett i behörig ordning. 

 
7. Styrelsen presenterade verksamhetsberättelsen och årsredovisningen för  

verksamhetsåret 2017. Stämman tog del av revisorns revisionsberättelse. 
 

8. Stämman beslutade om fastställande av resultaträkning och balansräkning. 
 

9. Stämman beslutade om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter. 
 
10. Stämman beslutade att ingen ersättning utgår till styrelsen eller revisorerna. 
 
11. Inga motioner från medlemmarna har inkommit, heller ingen framställning från 

styrelsen. 
 

12. Stämman godkände debiteringslängden. Tommy presenterar styrelsens förslag om 
utgifts- och inkomststat. Stämman beslutar efter kort diskussion om oförändrad 
årsavgift, 2500 kr. 
 

13. Valberedningen redogjorde för sitt förslag till ny styrelse, och stämman beslutade 
följande styrelse för 2018: 
I. Tommy Aspegårdh, ordförande (omval) 
II. Lars-Erik Glas, ledamot (omval) 
III. Marcus Sundberg, ledamot (omval) 
IV. Hans Schyldt, ledamot (omval) 
V. Cathrine Westerberg-Nordwall, suppleant (omval) 
 

14. Stämman valde Ulf Palbrink till ny revisor och Staffan Edberg till revisorssuppleant. 



15. Stämman valde Eila Edlund (omval) och Sonja Arvids (nyval) till valberedning. 
 
16. Övriga frågor 
 

I. Stämman beslutade att 22/4 blir årets gemensamma städdag. Aktiviteterna 
börjar kl 10.00 och korvgrillning bjuds i sedvanlig ordning kring lunch. 
Styrelsen ansvarar för att beställa sandsopning av våra gator innan städdagen 
och mailar ut datum. 

II. Fördelningen av styrelsearbetet inom samfälligheten diskuterades. Stämman  
var överens om att fler medlemmar behöver vara aktiva i styrelsearbetet. 
Styrelsen föreslår att de som inte varit med i styrelsen borde vara öppna för  
att ställa upp. 

III. Förslag om att TV/internet ska betalas halvårsvis. Stämman beslutar om detta. 
IV. Snöröjningen tas upp, den upplevs som dålig många gånger, speciellt bör snön 

tas bort vid brunnarna för att underlätta avrinning. Tommy tar upp detta med  
Alltrac som ansvarar för snöröjningen. 

V. Information och beslut om nytt TV/internetavtal till sommaren 2018. 
Hans Schyldt går igenom resultaten från enkäten samt offerterna som 
skickats ut till medlemmarna i samfälligheten. Tre (3) avtal gås igenom. 
Stämman beslutade om att gå på styrelsens förslag. 14 röster för, 0 röster mot. 
Stämman beslutade om internethastighet 100/100 Mbit/s samt TV-paket Stor  
från Svenska stadsnät+Bredband 2. Styrelsen kommer att skicka ut mer  
information innan det nya avtalet börjar gälla. Beslutet föregicks av  
diskussioner om vad de olika avtalen betyder för medlemmarna. Det avtal 
som beslutades om är det som är mest likt det vi har idag, med den största 
skillnaden att telefoni inte längre kommer att ingå.  

VI. ONT (Optical Network Terminal), våra mottagare för signalen via fiber,  
diskuterades. Styrelsen tar fram ett förslag om hur mycket som ska fonderas 
för att säkerställa ONT-kostnader för medlemmarna då garantin går ut med 
nuvarande avtal. Stämman beslutade om detta. 

 
17. Stämmoprotokollet kommer att finnas tillgängligt i original hos styrelsens ordförande 

ca två veckor efter årsmötet. Alla hushåll kommer att få kopior och protokollet  
kommer även att finnas på hemsidan www.skanken.se. 

 
18. Mötet avslutades. 
 
 
Vid protokollet 
 
 
Marcus Sundberg, sekreterare 

http://www.skanken.se/


 
Justeras 
 
 
 
Lars Westerberg Ulf Palbrink 
 
 
Deltagare 
 

Sveavägen Namn 

7 Eila Edlund 

9 Kajsa Huque 

11 Anders Johnsson 
Sonja Arvids 

27 Klaus Pohl 

29 Hans Schyldt 

39 Tommy Aspegårdh 

41 Ingegerd Eklöf 
Bo Mattsson 

43 Lars Westerberg 
Cathrine Westerberg-Nordwall 

45 Jonas Sundin 

47 Lars-Erik Glas 

49 Ulf Palbrink 

53 Jan Skoog 

57 Ragnar Lundgren 

59 Marcus Sundberg 

61 Per-Olof Wallén 

 


