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Utskriftsdatum
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Mötesplats
Port-Anders Gatä 3, Västerås

Närvarande

Totalt närvarade 34 fastighetsägare som representerade 26 fastigheter.

Årsstämma
§ 1 Mötets öppnande
Föreningens ordförande Michael Larsson-schulz öppnade stämman och hälsade stämmodeltagarna

välkomna.

§ 2 Fastställande av dagordning
Dagordningen fastställdes enligt de ändringar Ordförande Michael Larsson-Schulz föredrog.
§ 3 Val av ordförande för stämman'
Stämman beslöt att välja Michael Larssson-Schulz till stämmoordförande.
§ 4 Val av sekreterare för stämman
Stämman beslöt att välja Mikael Vinberg till sekreterare under stämman.

§ 5 Val av två justerare
Stämman beslöt att välja Karin Hubertson och Carolina Andersson tilljusterare av protokollet.
§ 6 Val av rösträknare
Stämman beslöt att välja Karin Hubertson och Carolina Andersson till rösträknare för stämman.
§ 7 Fråga orn kallelsen skett i behörig ordning
Stämman fastställde att kallelsen skett i stadgeenlig ordning.
§ 8 Styrelsens förvaltningsberättelse
Stämmoordförande föredrog förvaltningsberättelsen för deltagare på stämman.
Förva ltningsberättelsen lades därefter med godkännande till ha ndlingarna.
§

I

Fastställande av resultat och balansräkning

David Särdqvist föredrog resultat och balansräkning och stämman gav sitt bifall

§ 10 Revisors berättelse
I revisorns frånvaro föredrog David Särdqvist revisionsberättelsen. Stämman gav också sitt bifall.
§ 11 Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
Styrelsen beviljades enhälligt ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsårets förvaltning.

§ 12 Förslag till Utgifts och inkomstat samt debiteringslängd
David Särdqvist redovisade sitt förslag till utgifts och inkomststat för 2017. Stämman beslutade att
godkänna styrelsens förslag av utgift och inkomstat för 2017.
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lnga motioner har inkommit till styrelsen.

Stämmoordförande föredrog framställningar från styrelsen gällande förfrågan om att ta emot
100 000 kr från ÖLE Fastighetsutveckling istället för en färdigställd "Körsbärslund". Stämman röstar
för att ta emot pengarna från ÖtE Fastighetsutveckling. Arbetsgruppen föredrog de förslag som
arbetats fram under våren. Stämman röstade för arbetsgruppens förslag nr 3.
Förslag nr 3 från arbetsgruppen var enligt nedan:
"Grös på allmönningen med grusgång och grusad yta för bord/bönkar. Grösplon fromför pulkabacken
somt utvecklo lekpark. En arbetsgrupp får mondat ott spendero de pengor som blir över på lekporken

efter ott grösytorna ör klara."
Stämman beslutar att samla in förslag gällande lekparksutrustning samt intresseanmälan för en ny

arbetsgrupp via web-formulär.
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Stänrman beslutade att inte förändra arvodet till styrelsen. Arvodet är oförändrat på 12 000 kr att
fördelas inom styrelsen.
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TillOrdförande på ett år:

o

MikaelVinberg (1 år)

Till Ordinarie ledamöter på två år:

o
o

Maria Dahlberg (2 år)
Linus Granström (2 år)

TillOrdinarie ledamöter på ett år:

c
o
o

David Särdqvist (1år)
Kim Olsson (1år)

Carolina Andersson (1år)

Tillsuppleanter på ett år:

r
o

Petronella Brixing (1år)

o

Bordlägger, Michael Larsson Schultz pratar med Anette Sundgren för eventuellt omval.

Markus Vesa (1 år)

Till revisorssuppleant på ett år:

o

Andreas Hassona (1 år)
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Stämman beslutade att till valberedning välja två personer:

o

Simon Hassona och Mattias Hassona.
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Mötet föredrog information om de nya området norr om Eriksbo Park.
Ordförande föredrog information om sopsortering. Uppmanar fastighetsägarna att platta till
förpackningar och läsa på om hur man sopsorterar. Miljöboden är underdimensionerad och vi får
hjälpas åt att sortera korrekt i kärlen.
Länk

till information gällande sopsortering:

http://www.srvatervinni ng.se/sorteringsgu iden
Mötet beslutar att dela ut informationsblad. lnformation finns även på väggen i miljöboden.
Finmaskigt nät kommer sättas upp i miljöboden. Samfälligheten är tvungna enligt VAFAeIVästerås
Kommun att hantera områdets sopor i miljöboden och det är inte ett alternativ att ha kärlvid varje
enskild fastighet.
Det uppkom under mötet att låskolven är dålig i miljöboden, denna kommer ses över.

Veterankraft/Samhall före eventuell röjning. Mötet beslutar att köra en städdag under våren den 14
maj samt eventuellt hyra in en container.

att placera ut blomlådor och eventuellt farthinder. Simon Hassona tog på sig
rollen att kontrollera kostnader för flyttbara farthinder som skruvas ner i vägbanan. Simon
återkommer till styrelsen med information
-- ^^"-ldf ,"rS s trikitfqo,
Förslag från stämman

Mötet beslutar att försöka få ÖLE Fastighetsutveckling att åtgärda staketet.
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Förekom under mötet att asfaitshöjden är för hög. lnitiait sades att det skuile byggas upp 4 cm. Det
är betydligt högre på sina håll. ÖLE Fastighetsutveckling behöver, enligt Simon Hassona, packa upp
med väggrus till asfaltskanten för att minimera risken för sprickning.

Bron som är tillfälligt ordnat med lastpallar bör utföras på ett korrekt sätt. Förslagsvis en vägtrumma
med grus. Den befintliga är för osäker då det används frekvent SlfffoenOe'

Mötet hade förslag om att sätta upp spotlights vid pulkabacken. Styrelsen ar"redan diskuterat detta
hqr
sedan tidigare, och detta kommer monteras till vintern 2017.

§ .19 l\{eddelandc om ptats dar protoi(ollet frän stätnman håtls trtlgängligt
Protokollet kommer hållas tillgängligt på föreningens hemsida, www.eriksbopark.se.
ia'i:.{,); i:;i

i::;

t;,xu;

;::,iJ lieu l:t, \i'i*':!,

Stämmordförande Michae! Larsson-Schulz för'klarade mötet a\rs!utat.
Justerare
Ksrin Hubertson

Sekreterare
Mikoe! Vinberg
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