
Protokoll Årsstämma Klarinettvägens Samfällighet, 110328

Agenda
§1 Stämman öppnas Stämman öppnades av styrelseordförande Stefan Hultengren. 

§2 Val av ordförande under 
stämman

Till ordförande under stämman valdes Lars Äng.

§3 Val av sekreterare under 
stämman

Till sekreterare under stämman valdes Anna Löwström.

§4 Val av två justeringsmän, 
tillika rösträknare

Till justeringsmän tillika rösträknare valdes Peter Gulin och Rickard 
Schramm.

§5 Fråga om stämman är 
behörigen utlyst

Stämman fanns vara behörigen utlyst.

§6 Godkännande av 
dagordning, kontroll av 
röstlängd

Dagordningen samt röstlängden godkändes. I röstlängden för 
stämman fanns 31 hushåll närvarande samt 2 fullmakter, totalt 33 
röstberättigade hushåll.

§7 Styrelsens och 
revisorernas berättelse

Samtliga närvarande godkände styrelsens verksamhetsberättelse i 
sin helhet. Samtliga närvarande godkände föreningens balans- och 
resultaträkning. Samtliga närvarande godkände revisorernas 
berättelse i sin helhet.

§8 Ansvarsfrihet för styrelsen Stämman beslutade om ansvarsfrihet för styrelsen.

§9 Framställning från 
styrelsen och motioner till 
stämman

Styrelsen har inga förslag att lägga fram.

Motion nr 1: Tunga transporter inom området.
Styrelsen föreslår stämman att avslå motionens förfrågan om att 
generellt tillåta tunga transporter inom området. Stämman beslutade 
enligt styrelsens förslag.

§10 Ersättning till styrelse och 
revisorer

Stefan Hultengren och Hans Björkman gick igenom upplägget för 
styrelsens ersättning och fördelning av denna. Stämman beslutade 
enligt styrelsens förslag för 2010 på totalt 90 000 kronor. 

§11 Styrelsens förslag till 
budget för 2011

Lars Äng redogjorde för styrelsens förslag för budget för 2011. 
Stämman godkände styrelsens förslag till budget.

§12 Val av styrelseordförande 
och styrelse fram till nästa 
årsstämma

Valberedningen har bestått av Christina Äng, Kaj Wallin och Hans 
Hansson.

Valberedningens förslag till ordförande är Stefan Hultengren. 
Stämman beslutade enligt valberedningens förslag.
Förslag framkom att ordförandeposten väljs på två år. Detta förslag 
avslogs av stämman. 

Förslag till ledamöter är: Peter Gulin (nyval), Lennart Wallin (nyval), 
Karin Dalesjö (omval). Övriga ledamöter, Helen Björkencrona, Erling 
Jonsson och Hans Björkman, har alla ett år kvar på sina mandat. 
Stämman beslutade enligt valberedningens förslag.

Förslag till suppleanter är: Anette Bodin (omval), Magnus Kniblick, 
Mattias Kihlström (omval), Arne Jakobsson och Jimmy Ljungbäck. 
Stämman beslutade enligt valberedningens förslag.

§13 Val av revisorer Valberedningens förslag till revisorer är Leif Hyltze och Nils Lyxell. 
Stämman beslutade enligt valberedningens förslag.

Förslag till revisorssuppleanter är Göran Pettersson och Peter 
Olsson. Stämman beslutade enligt valberedningens förslag.

§14 Val av valberedning inför 
nästa års stämma

Till valberedning valdes Rolf Nordell, Christer Olausson och Anna 
Löwström.



§15 Övriga frågor

Träd mellan område H och 
I

Garageportar, problem 
med slask och asfalt

Byte av panel på garage 
område A

Trafiken inom området

Outnyttjade garage

Hyra av sopmaskin

Frågan uppkom om vilja möjligheter det finns att få kommunen att ta 
ned träd som påverkar tomter inom vårt område. Styrelsen har talat 
med kommunen i denna fråga flera gånger och fått svaret att man 
inte gör något åt friska träd.
 I dagsläget finns en dunge mellan H och I med mycket träd som 
gör att de närliggande fastigheterna får mycket löv på sina tomter. 
Frågan hänskjuts till de löpande mötena med garageombuden för 
att hitta en lösning.

Framför vissa garage ligger asfalten högre än träbalken på garaget 
vilket gör att det blir svårt att få upp garageporten vilket påverkas av 
slask och snö. Denna fråga tas vidare med NCC via Rolf Nordell.

Panelen på garagelängan på område A måste bytas. Frågan 
ställdes om möjligheten att ta in en byggfirma eller liknande för att 
genomföra detta arbete. Då samtliga garageområden har, eller har 
haft, behov av att byta panel och detta genomförts av respektive 
område gäller samma för område A. Frågan tas vidare med 
garageombuden.

Hastigheten inom området är fortsatt för hög och frågan ställdes 
kring vad vi kan göra för att åtgärda detta. Stämman uppmanades 
att komma in med förslag på åtgärder för att lösa problemet då de 
åtgärder som gjorts hittills inte haft önskad effekt.

Antalet parkeringar inom området är starkt begränsat vilket gör att 
det ytterst viktigt att garagen utnyttjas och inte står tomma.  
Diskussionen fördes kring lösningar på problemet. Ett förslag är att 
ta upp frågan på städdagarna (tillsammans med frågan om 
hastigheterna) för att på så sätt skapa ett positivt grupptryck.

Frågan ställdes om vi inför städdagen kan hyra in någon form av 
maskin för att underlätta uppsopningen av flisen. Styrelsen får i 
uppdrag att utreda detta.

§16 Protokollets tillgänglighet Protokollet kommer att finnas tillgängligt hos sekreterare och på 
hemsidan per 110411. Efter detta distribueras det ut i pappersform 
till samtliga hushåll.

§17 Mötet avslutas Lars Äng tackade för sig och lämnade ordet till Stefan Hultengren.
Stefan tackade för ett bra möte och avslutade detsamma.



__________________________________  _________________________________

Lars Äng, ordförande     Anna Löwström, sekreterare

__________________________________  __________________________________

Peter Gulin, justeringsman    Rickard Schramm, justeringsman
    


