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Salembärets Samfällighetsförening

Org.nr 716420-7420

Protokoll fört vid Salembärets Samfällighetsförenings
extra årsstämma i Lilla Murgrönan,
tisdag den 1 oktober 2019, kl 19:00.
51 fastigheter var representerade.
Ordförande Roger Johansson hälsade alla välkomna.
1. Ordförande öppnade extramötet.
2. Beslöts att mötet utlysts i behörig ordning.
3. Dagordningen fastställdes.
4. Till mötesordförande valdes Roger Johansson och till sekreterare för mötet
valdes Ulla Mayer.
5. Till justeringsmän och rösträknare valdes Till Mayer, Blåbärsstigen13 och Bernt
Jansson, Blåbärsstigen 20.
6. Anledning till mötet är att vårt kabel-nät är gammalt och behöver bytas ut
och att avtalet med ComHem går ut 2020-12-07.
7. Mats Forsman, Blåbärsstigen 22, från fibergruppen informerade om fibernät
och vad vi kan välja för olika nätanslutningar. Hans presentation och de
olika förslagen kommer att läggas ut på vår hemsida.
Mats var en mycket tydlig och bra föreläsare. I föreningens fibergrupp ingår
Mats Forsman, Ove Eriksson, Emma Sörensen Stråle och Carsten Daub.
8. Vid röstning, en röst per fastighet, beslutades enhälligt följande resultat:


Samfälligheten ska installera ett fibernät.



Fibergruppen fick tillsammans med styrelsen mötets mandat att utifrån
de inkomna offerterna arbeta fram en fiberinstallatör samt undersöka
vilken tjänsteleverantör vi ska ha. Mats informerar medlemmarna hur de
olika nätbolagen har svarat på vår offertförfrågan.
Det kommer att finns gruppanslutning med olika tillval eller helt öppen
anslutning där fastigheten väljer leverantörer fritt. Gruppanslutning
kommer att vara billigare än den öppna anslutningen.



För att finansiera fiberutbyggnaden tar samfälligheten ett lån på 1,8
millioner kronor.
Uppläggningen av lånet beslutas på kommande årsmöte 2020.
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9. Föreningens ekonomi är god. 424 000 kr finns på kontot samt 95 000 kr på
reparationskontot. Ytterligare c:a 60 000 kr är skulder som ska drivas in av
kronofogden.
10. En fråga om huruvida samfällighetens årsavgift ska fördelas på flera
räkningar, ska beslutas på nästa årsmöte.
11. Ordföranden tackade för visat intresse och avslutade mötet.
12. Protokollet kommer att skickas med e-post samt i brevlådan för den som
inte har dator samt läggas ut på vår hemsida.

Vid protokollet:

Ordförande :

Ulla Mayer

Roger Johansson

Justeras:

Justeras:

Till Mayer

Bernt Jansson
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