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Salembärets samfällighetsförening

Org.nr 716420-7420

Protokoll fört vid Salembärets samfällighetsförenings årsmöte
i Säbyskolans matsal, onsdagen den 15 april 2015.

35 personer representerande 29 fastigheter var närvarande vid årsmötet.
Ordföranden Bosse Selander hälsade alla välkomna.
1. Ordföranden öppnade årsmötesförhandlingarna.
2. Beslöts att mötet utlysts i behörig ordning.
3. Dagordningen fastställdes.
4. Till mötesordförande valdes Bo Selander och till sekreterare för mötet valdes Ulla Mayer.
5. Till justeringsmän valdes Lars Melchersson, Slånbärsstigen 7 och Annika Öhman,
Odonstigen 10.
6. Verksamhetsberättelsen godkändes.
7. Lars Hagermark, föredrog revisorernas berättelse. Styrelsen ska beviljas full
ansvarsfrihet för den tid revisionen omfattat. Revisionsrapporten bifogas endast
originalprotokollet.
8. Beslutades att resultat- och balansräkningarna fastställs enligt revisorernas förslag.
9. Beslutades att styrelsen beviljas ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret.
Ordföranden tackade på styrelsens vägnar för förtroendet.
10. Beslutades att överskottet för 2014 förs över till ny räkning.
11. En motion har inkommit till styrelsen angående parkeringen på Blåbärsstigens infart.
Oftast svårt att passera eftersom det ibland står parkerade bilar på båda sidorna. Bo
Selander har kontaktat ansvarig på kommunen, eftersom det är kommunens väg. Bo
ska ånyo kontakta ansvarig för att påtala problemet. Ett förslag om att bredda
Prästbodavägen, för att där tillåta parkering, diskuterades.
12. Beslutades om ersättning för 2015 till styrelsen och revisorer enligt föreliggande
budgetförslag.
13. Förra årsmötets beslut att disponera medel ur reparationsfonden till byte av
belysningsarmatur till vår gatubelysning gäller. Arbetet pågår fortfarande.
Inom föreningen är vi missnöjda med hur SRV sköter vår sophantering.
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Bo Selander har framfört detta till SRV och kommunen utan att få gehör för våra
problem. För att bygga en större vändplan vid Smultronstigen 14/15 har föreningen
köpt mark. Eftersom SRV numera inte vänder på några av våra vändplaner, måste vi
fortsätta att utreda frågan.
På fråga från ordföranden fick styrelsen bifall att fortsätta att arbeta med hur vi löser
sophanteringen, både vad avser kostnader samt kontakter med SRV/kommunen.
Annika Görmarker, Odonstigen 9, har skickat en bra skrivelse i ärendet till kommunen.
Brevet finns tillgängligt på hemsidan och får användas av de som vill.
14. Fastställdes styrelsens förslag till budget för år 2015
Budgeten i sin helhet ser ut så här:
Styrelse o sammanträdeskostnader
27 000 kr
Arbetsgivaravgifter
6 700 kr
Sammanträdes- och administrations kostnader 10 000 kr
Försäkring
3 300 kr
Snöröjning och sandning
140 000 kr
Vägbelysning
22 000 kr
Allmänna kostnader för tv-nätet
80 000 kr
Oförutsedda kostnader
20 000 kr
Reparationsfond
60 000 kr
SUMMA
369 000 kr
Debiteringslängden upprättades då enligt följande:
Alla utom styrelse, styrelsesuppleanter och revisorer betalar 3 690 kr.
Alla betalar 900 kr för fasta vattenavgifter.
Årsavgiften per medlem är 4 590 kronor.
Fullständig debiteringslängd bifogas originalprotokollet.
Budgeten för 2015 godkändes och debiteringslängden undertecknades av
ordföranden.
15. Bo Selander, Maria Eklund och Janne Putkinen valdes som styrelseledamöter på 2 år.
16. Bo Selander valdes till ordförande på 1 år.
17. Tomas Nyd och Carin Alkstål valdes till suppleanter på 1 år.
18. Lars Hagermark valdes till revisor på 2 år.
19. Bo Grönstedt valdes till revisorsuppleant på 2 år.
20. Till valberedningen valdes Svante Lindström, Till Mayer och Lars Melchersson.
Svante Lindström är sammankallande.
21. Beslutades att föreningen tecknas av kassör, ordförande, vice ordförande och
sekreterare, två i förening.
22. Information från styrelsen:
Trafik och gata: Årsmötet beslöt efter röstning, att anlägga asfaltshinder på
föreningens gator. Bo Selander ska göra en skiss över placeringen av hindren för
medlemmarnas kännedom.
Föreningen har problem med parkering på våra vändplatser. Bo Selander tar kontakt
med felparkerarna.
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Roger Johansson går runt och inspekterar skadorna som orsakades av Styrhytten vid
snöröjningen.
Vatten och avlopp: Flera mötesdeltagare undrade varför den senaste vattenräkningen
inte var en slutavräkning för 2014. Kassören Maria Eklund kontaktas.
Kabel-TV: Tag kontakt med Ove Eriksson, Smultron 16 vid ev. störningar på nätet.
Fibernät är inte aktuellt för vårt område.
Grannsamverkan: Roger Johansson, Blåbär 50 är vår kontaktman.
Han meddelade att det är lugnt i vårt område.
Vi har framfört önskemål om trädfällning på kommunens mark. Arbetet pågår.
För eldning utomhus: Endast torrt ris eller grenar. Tänk på röken!!
23. Städdag är den 18 april. Bo Selander har bokat 3 släpkärror.
De som kör är Tommy Roos, Lars Hagermark och Bo Selander. Arvodet är 300 kronor
per person.
24. Protokollet kommer att finnas på hemsidan samt i brevlådan för den som inte har
dator. Originalhandlingar från årsmötet finns hos sekreteraren Ulla Mayer.
25. Ordföranden tackade för visat intresse och avslutade möte.

Vid protokollet:
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Balans - och resultaträkning
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Fastställd debiteringslängd
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