Sidalav5

\
Eri

ksbo Parks Samfäll ighetsförening

Ordförande
Mikael Vinberg
Vid protokollet
Carolina Andersson

Sammanträdesdatum
2018-04-22
Utskriftsdatum
2018-04-23

Ärende
Föreningsstämma

Mötesplats

Tidö-Lindös Föreningslokal Västerängen

Tid
14.00

Samfällighetens debiteringslängd, verksamhetsberättelse, förenklat bokslut,
revisionsberättelse, och budgetforslag fanns att tillgå på mötet.
Kallelsen skickades ut via mail till samtliga fastighetsägare samt delades ut
brevlådorn a 2018-03-20 i enlighet med stadgarna.

i

Närvarande
Totalt närvarade 19 fastighetsägare som representerade 18 fastigheter.

Arsstämma

§ 1 Mötets öppnande

Föreningens ordförande MikaelVinberg öppnade stämman och hälsade
stämmodeltagarna välkom na.

§ 2 Fastställande av dagordning

Dagordningen fastställdes enligt den dagordning som föreslagits.

§ 3 Val av ordförande för stämman

Stämman beslöt att välja Mikael Vinberg till stämmoordförande.

§ 4 Val av sekreterare för stämman
Stämman beslöt att välja Carolina Andersson till sekreterare under stämman.

§ 5 Val av två justerare

Stämman beslöt att välja Peter Daunfeldt och Kim Olsson tilljusterare av protokollet.

§ 6 Styrelsens förvaltningsberättelse

Stämmoordförande foredrog förvaltningsberättelsen för deltagare på stämman.
Förvaltningsberättelsen lades därefter med godkännande till handlingarna.

§ 7 Revisors berättelse

I revisorns frånvaro föredrog David Särdqvist revisionsberättelsen.
Styrelsen gav sedan förklaring kring kallelserna till styrelsemöten som ej har skickats
i tid och att bokslutet ifortsättningen kommer lämnas in tidigare. Gällande farthindren
så har vi ingen kommunal väg och kan därför inte inkluderas i kommunens regler och
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riktlinjer. Beslut togs på föregående stämma att varje gata ansvarar för farthindr.n på
sin gata, samt att man ska undvika gupp på den större gatan.
Revisionsberättelsen uppmanade till att ge styrelsen ansvarsfrihet för det gångna
verksamhetsåret.

§ 8 Fastställande av resultat och balansräkning
David Särdqvist föredrog resultat och balansräkning och stämman gav sitt bifall.

§ 9 Förslag till Utgifts och inkomstat samt debiteringslängd
David Särdqvist redovisade sitt förslag till utgifts och inkomststat för 2018. Stämman
beslutade att godkänna styrelsens förslag av utgift och inkomstat för 2018.

§ 10 Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen

Styrelsen beviljades enhälligt ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsårets
förvaltning.

§ 11 Framställningar från styrelsen eller inkomna motioner från
medlemmar
Motion 1
Gångstig iskogen:
Motion om att förbättra gångstigen med grusning genom skogen mellan gata två och
lekparken har inkommit från Fabian Von Essen.

Styrelsen har satt ihop ett förslag som innebär att stigen grusas av. Stämman rösta.r
om förslaget och majoriteten röstar för att förslaget går igenom. Styrelsen påbörjar
arbete med detta under verksamhetsåret 2018. Se bilaga 1.

Motion 2
Utökad sophantering:
lnkommen motion från Kim Olsson om att forbättra sophanteringen då kärlen varit
överfyllda.
Styrelsen svarar att motionen redan är åtgärdad genom utökad soptömning av
restavfall, från en gång till två gånger per vecka. Styrelsens förslag är att awakta till
nästa år för eventuellt vidare åtgärder vid behov. Stämman godkänner styrelsens
förslag och åtgärd.

Motion 3
Höja samfällsavgiften med 2000kr per år
lnkommen motion från Jonas Thor6n om att höja vår samfällsavgift med 2000 kr/år
för att bland annat utveckla lekparken.
Styrelsen svar på motionen att vi bör awakta tills vi ser hur budgeten ligger under
2018. Den redan tillsatta lekparksgruppen kommer arbeta med lekparken när vi vet
hur mycket av ÖLE's 100 000 kr som finns kvar efter avslutat arbete med allmänning
i rundeln och fotbollsplanen. Stämman beslutar att vi awaktar hojningen av
samfällig hetsavg iften.
Eriksbo Pa rk Sa mfä I I ighetsförening
nisationsn um me r: 7 17915-9558

O rga

Föreningsstämma
201,8-04-22

'

Sida 3 av 5

§ 12 Bestämande av arvode till styrelse och revisorer

Stämman beslutar om en oförändrad ersättning pä 12 000kr/år som styrelsen fÖrdelar
internt bland ordförande, ledamöter och suppleanter.

§ 13 Val av Ordförande, styrelseledamoter och suppleanter
Ordförande 1 år
Ledamot 1 år
Ledamot 1 år
Ledamot 2 år
Ledamot 2 år
Suppleant 1 är
Suppleant 1 är

MikelVinberg (Omval)
David Särdqvist (Omval)
Petronella Brixing (Nyval)
Carolina Andersson (Omval)
Kim Olsson (Omval)
Mattias Brixing (Nyval)
Jesse lssa (NYval)

Maria Dahlberg och Linus Granström har ytterligare 1 är som ledamöter och deras
period avslutas 2019.

§ 14 Val av revisor och revisorsuppleant

Stämman beslutar att anlita utomstående revisor för bokslut och kvartalsvis
redovisning.

§ 15 Val av valberedning

Stämman beslutar att välja Kim Olsson till sammankallande för valberedningen.

§ 16 Övriga frågor

.
.

.
o

o

Underhåll av sandlåda. Det behövs fyllas på sand till sandlådan i lekpart.en.
Stämman beslutar att sandlådan fylls på med sand.
Syftet med föreningen. Stämman beslutar att syftet för föreningen ska
ändras för att kunna utveckla flera delar av området. Styrelsen arbetar vidare
för att ändra syftet så att styrelsen och föreningen ska kunna vidareutveckla
lekparken. Styrelsen kontrollerar även att Miljöboden är en del av föreningens
syfte. Stämman beslutar att lägga till: Lekplats samt Miljöbod till föreningens
syfte.

Farthinder till hela området. Styrelsen ser över vägverkets riktlinjer. Alla på
området ska vara restriktiva hur vi placerar ut farthinder. Gå ihop med
grannarna eller skicka förfrågan till styrelsen innan ni ställer ut farthindren.
Försök undvika gupp på stora vägen.
Höjd för häckar och buskage för hörntomter. Tänk på den så kallade
sikttriangeln. Mät tio meter åt varje håll. lnom den sträckan ska växterna inte
vara högre än 80 centimeter. Stämman beslutar att styrelsen skickar ut
information till samtliga fastighetsägare om de rekommendationer som gäller
från Västerås Kommun.
Beläggning kring postlådorna. lntresse for asfalt vid postlådorna. Beslut att
lägga en beläggning framför alla postlådor. Styrelsen arbetar vidare med detta
under året 2018.
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§ 17 Meddelande av plats där protokollet från stämman hålls tillgängligt
Protokollet kommer finnas tillgäng ligt på hemsidan \ Aryw.eriksbopark.se.

§ 18 Mötet avslutas
Stämordförande Mikael Vinberg förklarade mötet avslutat.
Sekreterare

J usterare

Peter Daunfeldt

Ordförande
tVlikael Vinberg

usterare
Kim O/sson

J

,,i*il1

Eriksbo

Pa

rk Samfä I lighetsförening
!7 915-9558

O rga n isatio nsn u m me r : 7

Föreningsstämma

2018-04-22

Sida 5 av 5

Bilagä

1:

Gång i Skogen
15 cm tjockt väggrus (0-18).
1,5 meter brett.
Gruset läggs på befintlig mark samt packas.
Gång över dike andra infartsvägen.
Lägga ett rör pä2m pvc 200mm, alt betong 250mm i diket vid
vändplanen

Exempelritning på gången i skogen. Markerat i rott.
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