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Dagordning för föreningsstämma 2019                                                             1(2) 

 

Plats 

Stämman hålls den 14 mars klockan 18:30 i Samfällighetslokalen 

Dagordning 

§1      Stämman öppnas av styrelsens ordförande 

§2      Fråga om stämmans behöriga utlysande 

§3      Godkännande av dagordningen 

§4      Val av ordförande för stämman 

§5      Val av sekreterare för stämman 

§6      Val av två justeringsmän, tillika rösträknare för stämman 

§7      Fastställande av röstlängd 

§8      Styrelsens verksamhetsberättelse 

§9      Revisorernas berättelse 

§10    Ansvarsfrihet för styrelsen 

§11    Framställan från styrelse (Se bilaga) 

§12    Motioner från medlemmarna  

§13    Genomgång av balans- och resultaträkning för 2018 

§14   Ersättningar till styrelse, revisorer och vuxenstyrkan 

§15    Genomgång av styrelsens förslag till investerings- och underhållsplan 

§16    Styrelsens förslag till budget för kommande räkenskapsår 2019 

§17    Beslut gällande samfällighetsavgiften  

§18    Godkännande av debiteringslängd enligt §9 

§19    Val av styrelseordförande fram till stämman 2020 

§20    Val av styrelseledamöter 

§21    Val av revisorer 

§22    Val av valberedning och sammankallande 

§23    Beslut om tid och plats för stämmoprotokollets justering 

§24    Meddelande av plats där stämmoprotokollet hålls tillgänglig 

§25    Övriga frågor 

§26    Stämmans avslutande 

Varmt välkomna önskar styrelsen! 
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Bilaga      2(2) 

Framställan från styrelsen: 

1. Byte av inre huvudavstängningskranar: 

Styrelsen ämnar göra en framställan om byte av inre huvudavstängningskranarna för vatten. 

Bakgrund:  

Inlämnad motion till stämman 2018, gav i uppdrag att ta fram offert för byte av yttre 

vattenavstängningskranar. Denna framställan röstades ned av Stämman 2018, med 

motivering att det var alltför dyrt. Stämman 2018 beslutade istället att styrelsen skulle ta 

fram ett kostnadsförslag för att byta ut de inre huvudavstängningskranarna. 

Syfte: 

Få fungerande, användbara vattenavstängningskranar som säkerställer att vi kan stänga av 

vattnet vid akut fara eller vid annan orsak. Utan att behöva, i varje enskilt fall, stänga av 

vattnet i hela området. 

Offerter från två olika firmor har tagits in, varav styrelsen har beslutat att föreslå Kjellins Rör. 

Kostnad för bytet uppgår till  76800 kr + 660 kr/tim. inkl. moms. 

2. Besiktning av föreningens avloppssystem: 

Styrelsen ämnar göra en framställan om besiktning av föreningens gemensamma 

avloppssystem. 

Bakgrund: 

Området är byggt på 1970-talet. Frågor har uppkommit om systemet på vissa ställen 

behöver underhåll eller om trädrötter kan ta sig in i avloppen. 

Syfte: 

Få kunskap i hur samfällighetens gemensamma avloppssystem ser ut. Finns behov av 

renovering/utbyte etc.?  

Vid svar att avloppssystemet är i god kondition ger det också en trygghet inför framtiden. 
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Offerter har tagits in varav styrelsen har beslutat att föreslå Kjellin Rör även för detta. 

Besiktning av avloppssystemet sker med kamera. Kostnad för besiktning av samfällighetens 

gemensamma avloppssystem är 120000 kronor inkl. moms. 

3. Renovering av samfällighetens garage: 

Styrelsen ämnar göra framställan om garagerenovering vad gäller nya reglar och tak samt att 

byta ut all el i garagen. 

Bakgrund:  

Under förra året genomförde vuxenstyrkan och styrelsen en genomgång av garagen och man 

såg då att visst underhåll behöver göras. Reglar byttes ut på höststäddagen och man 

upptäckte då att det är ett större arbete som krävs. Garagetaken är på vissa håll i mycket 

dåligt skick. Vidare är el och eldragningar från 70-talet och dragningarna ligger dessutom på 

de reglar som behöver renoveras och/eller bytas ut. Således behöver dessa arbeten planeras 

tillsammans. Elen är på vissa ställen dessutom helt ur funktion och kan även utgöra en fara. 

Syfte: 

Syftet är att få täta, hela garage och garagetak som ska hålla i många år till. Som säkerställer 

att inget rasar ner på våra bilar och som skyddar våra bilar när de parkeras i garagen.  

Syftet att  uppgradera med ny el ger en tryggare elåtkomst samt en mer modern och effektiv 

elförsörjning. Modern teknik tillsammans med nya lampor (LED) ger bättre 

energiförbrukning. 

Offerter har tagits in och styrelsen föreslår följande alternativ: 

Prioritering av framställan: 

Inför omröstning så önskar styrelsen belysa:  

Om besiktning av avloppssystemet (framställan nr. 2) visar på att avloppssystemet är intakt 

är denna framställan därmed klar.  

Och arbetet med framställan nr. 3 kan då inledas, efter det beslut stämman tagit. 

Om däremot avloppssystemet är i behov av renovering föreslår styrelsen att det arbetet 

prioriteras i första hand. Och om det därefter finns utrymme att starta garagerenoveringen 

får det göras inom ramen för vad budget då tillåter enligt det stämman beslutat. 
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