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Extrastämma angående lekplatser i Gräsåkers Samfällighetsförening 

 

 
§1 Extrastämman öppnas av styrelsens ordförande 

Mia hälsar alla välkomna och förklarar extrastämman öppnad. 

 

§2 Fråga om extrastämmans behöriga utlysande 

Stämman fastslår att stämman har blivit behörigt utlyst. 

 

§3 Godkännande av dagordningen 

Stämman godkänner dagordningen. 

 

§4 Val av ordförande för extrastämman 

Stämman väljer föreningsordförande Mia Beckman (43B) till stämmans ordförande. 

 

§5 Val av sekreterare för extrastämman 

Mats Nyman (37c) väljs till sekreterare för stämman. 

 

§6 Val av två justeringsmän tillika rösträknare för extrastämman 

Sara Bärneman (13E), Conny Nordeberg (23A) väljs till justeringsmän och rösträknare 

för extrastämman. 

 

§7 Fastställande av röstlängd 

Röstlängden för extrastämman fastställs. 20 fastighetsägare är närvarande och  

1 representeras av ombud. Röstlängden återfinns som bilaga till protokollet. 

 

§8 Styrelsen redogör för framställan angående att reducera antalet lekplatser  

i samfälligheten 

Ordförande Mia läser upp styrelsens framställan som innebär att de två stora 

lekplatserna i området blir kvar.  

Många av de närvarande vill behålla lilla skogslekplatsen utöver de två lekplatserna  

i styrelsens förslag. Önskemål om att även behålla Pellelekplatsen framfördes. 

Stämman beslutar att rösta om styrelsens förslag i framställan och om att behålla tre 

lekplatser (de två stora lekplatserna plus den lilla skogslekplatsen). 

 

§9 Omröstning och beslut om styrelsens framställan gällande lekplatser 

Stämman beslutar att behålla tre lekplatser i området – den mellan gård tre och fyra, 

lekplatsen ned mot Väsby och den lilla skogsplatsen.  

16 röstar ja till att behålla tre lekplatser.   

0 röstar för styrelsens ursprungliga förslag. 
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4 röster nedlagda. 

 

 

 

 

 

§10 Beslut om tid och plats för stämmoprotokollets justering 

Stämmoprotokollet justeras tisdagen den 5/4 hos ordförande Mia Beckman(43B) från 

klockan 17.00. 

 

§11 Extrastämman avslutas 

Ordförande tackar alla närvarande och förklarar extrastämman avslutad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
______________________________ 
Ordförande: Mia Beckman 
 
 
 
 
______________________________ 
Sekreterare: Mats Nyman 
 
 
 
 
______________________________ 
Justeras: Sara Bärneman 
 
 
 
 
______________________________ 

Justeras: Conny Nordeberg 


