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 1.    Mötets öppnande 

 2.    Dagordning godkändes 

 3.    Val av protokolljusterare 

• Joakim Karlsson väljs till protokolljusterare. 

• Hackim El Yahiaoui för protokoll då Ulrika Juto ej är närvarande. 

4. Uppföljning från förra mötet 

• Ingen uppföljning från förra mötet då tiden koncentrerades kring Budgetförslaget 

5. Budget 2011 – 2012 

 En del av skillnaderna i nuvarande budgetförslag mot tidigare år är: 

• Att man i klartext har skrivit ut vad basbeloppet är samt justerat för de nu gällande nivåerna.  

• Att en post för städdagar har lagts till. 

• Posten för hämtning av grovsopor har tagits bort då detta inte är något samfälligheten betalar för. 
Enligt nuvarande budgetförslag kommer medlemmarna att få tillbaka de pengar man betalat. 

• El samt sophämtningsavgift för GA38 justeras nedåt med nästan 40 000:- totalt. Mycket av 
överskottet som ackumulerats för sophämtningen kommer att återbetalas till de aktuella 
medlemmarna enligt nuvarande budgetförslag. 

• Totalt kommer c:a 141 000:- att betalas tillbaka till medlemmarna enligt nuvarande budgetförslag. 

• Hur styrelsen skall hantera resterande överskott beslutas vid senare tillfälle. Styrelsen vill bland 
annat stämma med Lantmäteriet för att se vad som är möjligt först. 

6. Inkomna motioner 

• 6st motionsförslag har inkommit. 

1. Staket runt lekplats. Styrelsen ber om ett förtydligande innan beslut tas. 

2. Fråga angående status på ängsprojektet. Frågan kommer att besvaras men avslås som motion. 

3. Vikingavägen, Styrelse ska kontakta Kommun och polis. Antagen 

4. Fakturering 2 ggr per år. Antas och rekommenderas 

5. Tidigarelägga årsstämman. Antas och rekommenderas 

6. Extradebitering vid utebliven vattenavläsning. Antas och rekommenderas av styrelsen. 



7. Årsstämma 2011 

• Årsstämman är planerad till den 5:e April klockan 18:00. 

4. Nästa möte 

• 15/3 19:00 Hedebyslingan 16 

4. Övriga frågor 

• Flytt av websidan till ny plattform, Godkändes. 

 10.  Mötet avslutas 
 
 


