
 

 

 

 

2012-04-13 

Årsstämmoprotokoll 2012 för Gräsåkers samfällighetsförening 

Samfällighetslokalen tisdagen den 3 april 2012 . 

1. Stämmans öppnande 

Föreningsordföranden öppnade mötet och hälsade alla välkomna. 

2. Frågan om stämmans behöriga utlysande 

Stämman fastslog att stämman blivit behörigt utlyst. 

3. Godkännande av dagordning 

Stämman godkände dagordningen. 

4. Val av ordförande för stämman 

Stämman valde föreningsordföranden Johan Lindgren 39A till stämmans ordförande. 

5. Val av sekreterare för stämman 

Håkan Lindell 47A valdes till sekreterare för stämman. 

6. Val av två justeringsmän tillika rösträknare för stämman 

Lennart Callmar 35E och Bo Sjögren 9C valdes till rösträknare tillika justeringsmän för stämman. 

7. Fastställande av röstlängd 

Röstlängden för stämman fastställdes. 27 fastighetsägare var närvarande. Röstlängden återfinns som  

bilaga ett till protokollet. 

8. Styrelsens verksamhetsberättelse 

Styrelsen läste upp verksamhetsberättelsen. Stämman godkände densamma utan förbehåll. 

9. Revisorernas berättelse 

Revisorerna, Inga-Lill Seibel och Ulf Karlsson, har granskat räkenskaper, årsredovisning och 

styrelsens förvaltning för år 2011. Revisorerna tillstyrkte att balans- och resultaträkning skall 

fastställas och att styrelsens ledamöter skall beviljas ansvarsfrihet. Revisorernas hela utlåtande finns 

att läsa i revisionsberättelsen. 

Jan Gullstrand 43D anmälde sig som frivillig för att skapa ordning i samfällighetens arkiv, dvs ett 

stort antal pärmar som finns i samfällighetslokalen. 

10. Ansvarsfrihet för styrelsen 

Stämman beslöt att ge styrelsen ansvarsfrihet för det gångna räkenskapsåret. 



11. Framställan från styrelsen 

11.1. Förändring av underhållsfond till buffertfond 

Stämman biföll styrelsens framställan. Detta var det andra och sista stämmobeslutet i frågan. 

11.2. Regler som komplement till stadgar 

Stämman biföll styrelsens framställan. Detta var det andra och sista stämmobeslutet i frågan. 

Reglerna finns i fullständig form i bilaga 2. 

Stämman beslutade om följande tillägg i reglerna: 

Regel 4: Trafik på gårdar. Tillägg: gäller även hantverkare. 

Regel 6: Hushållssopor. Omformulering av första meningen under Anmäkning: Allt annat avfall än 

hushållsopor, tex glas, metall, kartong, plast, fimpar, brandfarliga ämnen, tidningar sorteras ut och 

lämnas till återvinningsstation. 

Regel 8: Trädfällning. Tillägg: samtycke från närliggande gårdar krävs. 

12. Motioner från medlemmarna 

Inga motioner var inkomna. 

13. Ersättning till styrelsen och revisorerna 

Styrelsen föreslog att styrelsesuppleanternas arvoden höjs till 4000 kr per år. Stämman biföll 

ersättningshöjningen. 

14. Styrelsens förslag till budget för kommande verksamhetsår 

Stämman antog styrelsens förslag till budget för verksamhetsåret 2012. 

15. Val av styrelseordförande 

Valberedningen föreslog att Petra Hammar väljs till ordförande. Stämman biföll valberedningens 

förslag. 

16. Val av övriga styrelseledamöter 

Valberedningen föreslog att Mathias Forslund väljs till ordinarie ledamot (Mats Nilsson, Per 

Karlsson och Peter Nord sitter kvar sedan året innan) och att Anna Albrechtson, Åsa Lindén och 

Stefan Lagerkvist väljs till suppleanter. Håkan Lindell sitter som webbansvarig. Stämman biföll 

valberedningens förslag. Tyvärr blir gård 1 utan representation i styrelsen. 

 



17. Val av revisorer 

Stämman valde Roland Johansson till ny ordinarie revisor. Ulf Karlsson valdes vid 2011 års stämma 

på två år och kvarstår därmed under 2012. Stämman valde Erik Bratthall till revisorssuppleant. 

Varken valberedningen eller stämman lyckades få fram den återstående  revisorssuppleanten som 

därmed blir vakant. 

18. Val av valberedning samt sammankallande 

Stämman beslöt att föreningsordföranden Petra Hammar sammankallar valberedningen inför nästa 

stämma. Valberedningen utgörs av respektive gårdsombud. 

19. Beslut om tid och plats för stämmoprotokollets justering 

Stämman beslöt att stämmoprotokollet skall justeras hos Johan Lindgren 39A den 17 april klockan 

19:00. 

20. Meddelande av plats där stämmoprotokollet hålls tillgängligt 

Stämman beslöt att stämmoprotokollet hålls tillgängligt hos Johan Lindgren 39A den 17 april 

klockan 19:00, samt på föreningens webbplats. 

21. Övriga frågor 

21.1. Diskussion kring bevarande av områdets karaktär 

Stämman ställde sig jakande till att områdets karaktär bör bevaras. Stämman föreslog att styrelsen 

arbetar vidare med denna fråga. 

21.2. Diskussion kring att öka engagemanget i samfälligheten 

Stämman kom inte fram till några beslut i frågan. 

21.3. Målning av P-rutor 

Målning av P-rutor är varje gårds ansvar. Förslag från stämman är att vuxenstyrkan, vid städdagar, 

tillhandahåller utrustning och material för målning av P-rutor. 

22. Stämmans avslutande 

Stämmans ordförandeavslutade stämman och tackade för visat intresse från de närvarande. 

 



 

Vid protokollet: 

 

____________________________ 

 

 

Justeras: 

 

____________________________                  ____________________________ 

 

 



 

 

Bilaga 1 till Årsstämmoprotokoll 2012 för Gräsåkers samfällighetsförening 

Röstlängd 

 

Namn      Husnummer  Visa Ombud 

Johan Lindgren     39A 

Anna Albrechtsson    41B 

Håkan Lindell     47A 

Björn Ekstam     9E 

Bo Sjögren     9C 

Helena Stagnell    15C 

Erik Bratthall     39B 

Jan Gullstrand     43D 

Mats Helmersson    41A 

Lennart Callmar    35E 

Hans Alm     13A 

Gunilla Roxberger    29E 

Jan Landberg     41C 

Lars Eriksson     49E 

Christer Forsberg    51D 

Stefan Gädda     5C 

Birgitta Larsson    31B 

Mathias Forslund    5B 

Patrik Tibäck     43E 

Kerstin Svedenbrant    19F 

Peter Nord     19E 

Helena Palén Berggren   27B 

Roland Johansson    17F 

Stefan Lagerkvist    11D 

Mats Nyman     37C 

Mats Nilsson     45F 

Ulf Karlsson     35B 

 



 

 

Bilaga 2 till Årsstämmoprotokoll 2012 för Gräsåkers samfällighetsförening 

Regler 

 

Nr Rubrik      Status 

R-001 Parkeringsplatser    Ny 

R-002 Hastighetsbegränsning   Ny 

R-003 Parkeringstid     Ny 

R-004 Trafik på gårdar    Ny 

R-005 El i garage     Ny 

R-006 Hushållssopor     Ny 

R-007 Uppställning på samfällighetens mark Ny 

R-008 Trädfällning     Ny 

 

 

 



R-001 Parkeringsplatser 

Regelbeskrivning; 

Parkering får endast ske på markerade parkeringsplatser. All annan parkering kräver ett särskilt 

godkännande från styrelsen. 

Motiv; 

Se till att framkomligheten för föreningens medlemmar, gäster och yrkestrafik är god i området. 

Anmärkning; 

Hushåll med mer än en bil bör alltid ha den ena parkerad i garaget då det endast finns en plats 

utomhus per fastighet i området. 

 

 

 

R-002 Hastighetsbegränsning 

Regelbeskrivning; 

Från vändplanen och fram till respektive gård, inklusive parkeringsytor är hastigheten begränsad till 

högst 20 km/h. Inne på gårdarna gäller högst 10 km/h, vilket motsvaras av att köra på ettans växel 

med grundgas. 

Motiv; 

Undvika trafikolyckor och skydda barnen i området, lugn på gårdarna. 

Anmärkning; 

Förutom det direkta skyddet för främst barnen i området är regeln till för att föräldrar till små barn 

skall slippa känna en oro för snabbt körande fordon inne på gårdarna. Oron hos föräldrarna är inte 

beroende av hur säker föraren tycker sig vara, utan av hur snabbt de ser bilen komma körande! 

 

 



R-003 Parkeringstid 

Regelbeskrivning; 

Parkering får ske högst sju (7) dygn i sträck. Längre tids parkering kräver ett särskilt godkännande 

från styrelsen. 

Motiv; 

För att boende och gäster skall hitta parkeringar för fordon som används 

Anmärkning; 

Parkering i garage får ske under längre tid. 

 

 

 

R-004 Trafik på gårdar 

Regelbeskrivning; 

Trafik på gårdar skall ske undantagsvis och enbart för i och urlastning av tunga eller skrymmande 

föremål, eller för upphämtning eller avlämning av personer med rörelsehinder 

Motiv; 

Undvika trafikolyckor och skydda barnen i området, lugn på gårdarna 

Anmärkning; 

 

 

 



R-005 El i garage 

Regelbeskrivning; 

Eluttagen i garagen skall huvudsakligen användas för motor- och kupévärmare. Dessa skall vara 

timerstyrda. 

Motiv; 

Elen i uttagen betalas gemensamt 

Anmärkning; 

Kortare tids anslutning av elverktyg och belysning i samband med reparationsarbeten är tillåtet 

 

 

 

R-006 Hushållssopor 

Regelbeskrivning; 

Endast hushållssopor får slängas i våra nedgrävda sopbehållare. 

Motiv; 

Hålla ner sopvolymen och bidra till en bättre miljö 

Anmärkning; 

Glas, metall, kartong, plast skall sorteras ut och lämnas på återvinningsstationerna. Luckorna skall 

låsas för att minska risken för missbruk, olyckor och vandalisering. 

 

 



R-007 Uppställning på samfällighetens mark 

Regelbeskrivning; 

Längre tids (mer än ett dygn) uppställning av fordon, containrar eller liknande på samfällighetens 

mark i anslutning till privat fastighet i samband med arbeten på den samma skall föregås av 

information till och godkännande av styrelsen. 

Motiv; 

Säkerställa att uppställningen sker på lämpliga platser och att berörda är införstådda med den 

planerade uppställningen. 

Anmärkning; 

Berört gårdsombud och närboende bör dessutom informeras. 

 

 

 

R-008 Trädfällning 

Regelbeskrivning; 

Önskemål om trädfällning som initierats av gård eller enskild fastighetsägare skall behandlas av 

styrelsen som har rätt att neka fällning. 

Motiv; 

Minska risken för skador på person och egendom samt allt för stor förändring av närmiljön. 

Anmärkning; 

Arbetet med fällningen skall utföras genom samfällighetens försorg. 

 


