
 
 

Protokoll för Skälby Trädgårdsstadssamfällighetsförening årsstämma 2011-04-05 

1. Mötet öppnas och Magnus Rysjö väljs till stämmans ordförande. 

2. Per-Erik Käck väljs till stämmans sekreterare. 

3. Michael Jakobsson och Hackim El Yahiaoui väljs till justerare av stämmans protokoll. 

4. Verksamhetsberättelsen för 2010 redovisas av styrelsen, se bilaga 

”Verksamhetsberättelse Skälby Trädgårdsstads samfällighetsförening”. Kortare 

sammanfattning redovisas nedan. 

Under året har två gemensamma städdagar arrangerats, vår och höst. 

För kommunikation med medlemmarna har styrelsen vid två tillfällen skickat ut 

informationsblad. Förutom det har hemsidan använts liksom styrelsens e-postadress. En ny 

version av hemsidan har gjorts samt att den flyttats till en plattform som ska göra det enklare 

att kommunicera med medlemmarna och låta medlemmarna kommentera informationen som 

publiceras på hemsidan. 

Ett projekt som styrelsen startat upp under året är ett försök att få till stånd ett gruppavtal för 

bredband via fibernätet. Orsaken är att Telias exklusivitet för leverans av tjänster i fibernätet 

gått ut och styrelsen vill undersöka möjligheten att få till ett bättre avtal för TV, bredband och 

telefoni. Exakt när projektet beräknas avslutas och ett gruppavtal finns på plats är tyvärr 

svårt att avgöra i dagsläget. 

Styrelsen har även jobbat med att försöka formalisera överlämningen av styrelseuppgifter 

från en styrelse till en annan. Rollbeskrivning finns nu för alla roller i styrelsen.  

Styrelsen har även tagit fram checklistor för medlemmarna vid in- och utflyttning. Checklistan 

finns tillgänglig på hemsidan. 

Elavtalet för samfälligheten har gått ut under året och styrelsen har förnyat detta med en 

bindningstid på 3 år. 

En garantibesiktning av delar av våra gemensamma ytor har genomförts under året. 

Styrelsen hade samlat in medlemmarnas synpunkter och framfört dessa till 

besiktningsmannen. Besiktningsprotokoll finns tillgängligt på hemsidan och styrelsen har 

kontaktat PEAB för en tidplan för när åtgärderna från besiktningen ska vara genomförda. 

Vid stämman 2010 ålades styrelsen att hitta en bättre placering av samfällighetens kapital. 

Konto är nu öppnat hos Marginalen Bank och en summa pengar är insatta under året. 

Revisorn läser upp revisionsberättelsen och föreslår att stämman ska bevilja styrelsen 

ansvarsfrihet. 

5. Stämman beviljar styrelsen ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2010. 

6. Framställningar från styrelsen och motioner. 



 
Stämman bifaller följande förslag från styrelsen: 

 Gällande antal faktureringstillfällen av samfällighetsavgifter till medlemmar. 

o Beslutades att fakturera samfällighetsavgiften till medlemmarna 2 gånger per år 

istället för 4 gånger. 

 Gällande tidigareläggning av föreningsstämman. 

o Beslutades om en ändring av stadgarna som innebär att föreningsstämma hålls 

under perioden februari till april varje år. 

 Gällande vattenavläsning och debitering. 

o Beslutades att anta styrelsens förslag om extra debitering då avläsning av 

vattenmätare inte kommer in vid angiven tidpunkt. 

 Gällande förändring av budget för 2011. 

o Beslutades enligt styrelsens förslag. 

Motion 1: Gällande staket el. liknande runt stora lekplatsen. Bifalles av styrelsen och 

stämman. 

Motion 2: Gällande ängsprojektet. Styrelsen vill ha in förslag på åtgärder. Lämnas på 

hemsidan. Stämman beslutar att styrelsen får i uppdrag att besluta om åtgärder för ängen. 

Motion 3: Gällande farthinder och hastighetskontroller på Vikingavägen. Styrelsen och 

stämman bifaller motionen och styrelsen får i uppdrag att tillskriva kommunen och Polisen 

om förhållandena. 

7. Arvode till styrelsen och revisorerna. Stämman beslutade att anta styrelsens förslag. 

8. Styrelsens förslag till utgifts- och inkomststat samt debiteringslängd för 2011 godtas. 

9. Val av styrelse. 

Ordförande i valberedningen redovisar valberedningens förslag. Stämman väljer: 

Joakim Karlsson till ordförande (1år) 

Monica Lindstedt Käck, Per-Erik Käck, Christian Planebrink och Undine Ekblad-Lindström 

som ledamöter (2år). 

Andreas Hörberg som suppleant (1år). 

10. Val av revisorer och suppleant. 

Som revisor väljs Joakim Bäckius (1år). Frida Säfvestad väljs som revisorssuppleant (1år). 

11. Fråga om val valberedning. 

Linda Isaksson Lööw och Jesper Windh väljs till valberedning (1år). 



 
12. Övriga frågor. 

Förslag från Drivbänken att smalna av vägen in i området från Vikingavägen. Styrelsens svar 

är att det är högst osäkert vad samfälligheten får göra när det gäller förändringar av 

anläggningen. 

Markbesiktning och asfaltering av infartsvägen från Vikingavägen ska genomföras av PEAB 

innan de lämnar området. Planen är att detta ska göras innan sommaren. Skador på 

uppfarter och andra vägdelar ska anmälas till styrelsen så det kan tas upp vid 

slutbesiktningen. 

13. Meddelande av plats där stämmoprotokollet håller tillgängligt. 

Protokollet läggs ut på hemsidan www.skalbytradgardsstad.se senast 14 dagar efter mötet. 

14. Stämman avslutas. 

 

Sekreterare 

 

 

Per-Erik Käck 

 

Justering: 

 

 

Michael Jacobsson    Hackim El Yahiaoui 

http://www.skalbytradgardsstad.se/

