
 

 

PROTOKOLL FRÅN FÖRENINGSSTÄMMA I SAMFÄLLIGHETSFÖRENINGEN ASKTRÄDET  

21 MARS 2013. 
 

 

1 Mötet valde Anders Häggqvist (nr 66 ) som mötesordförande. 

 

2 Mötet valde David Alveblad (nr 24 ) till mötessekreterare, och Sara Sahl (44) och Martin Jansson(68) 

som justeringsmän. 

 

3 Stämmohandlingarna delades ut den 6 mars, och det konstaterades att mötet var behörigen utlyst. 

 

4 Dagordningen fastställdes enligt förslag. 

 

5 Anders Häggqvist föredrog styrelsens berättelse för verksamhetsåret, och kommenterade särskilt 

uppdragen om parkeringsplatser, anfallshantering, sand till gungorna och renovering av garagen, och  

Lars Hansén föredrog den ekonomiska redovisningen, som startade på minus med föresatsen att 

kunna kraftigt minska det uppkomna underskottet. Kostnader som ökat under verksamhetsåret är bl a 

sophantering, vatten, underhåll och snöröjning. 

 

6 Revisorernas berättelse föredrogs av Rolf Lazaroff. 

 

7 Stämman beslutade enligt revisorernas förslag och fastställde den redovisade resultaträkningen, 

godkände styrelsens förslag till resultatdisposition och beslutade att ge styrelsens ledamöter 

ansvarsfrihet för det gångna räkenskapsåret. 

 

8 Stämman röstade för en omskyltning av hastighetsbegränsningarna i området utifrån motionen från 

Sara och Björn Sahl angående fortkörning på vår vägslinga i området. 5 km/tim på slingan och 10 

km/tim på övriga vägar. Förslag att anlägga fler hinder i vägbanan jobbar den nya styrelsen vidare 

med. 

 

9 Styrelsens förslag på ersättning till styrelse, supplenter och revisorer godkändes. 

 

10 Lars Hansén föredrog styrelsens förslag till utgifts- och inkomststat, med höjning av kvartalsavgiften 

till 2600:- från och med kvartal 2, för 2013. Avierna skickas nu till största delen via mail. Pengar 

avsätts, 10.000:- till den underhållsfond som avser att ”säkerställa underhåll och förnyelse av 

gemensamhetsanläggningen”. Snöröjning är svår att budgetera då det är så väldigt olika beroende på 

hur vintern blir, Belysningsutbytet fortsätter och administrationskostnaderna hålls låga på grund av 

sänkta ersättningar till styrelse etc som genomfördes 2012. Stämman godkände styrelsens förslag. 

 

 Flerårsbudgeten som redovisades är en planering för kommande år, men varje års budget beslutas på 

respektive årsmöte. 

 

11 Stämman valde styrelse enligt valberedningens förslag, och Pia Johnsson (som avgår ur 

valberedningen) väljs som ny ordförande på 1 år: 

 

Ordförande  Pia Johnsson  86  nyval 1 år 

 Kassör   Lars Hansén  72  omval 2 år 

 Sekreterare  David Alveblad 24  kvarstår 1 år 

 Ledamöter  Anders Häggqvist 66  kvarstår 1 år 

    Marjan Modarresi 12  nyval 2 år 

Suppleanter  Britt-Marie Olsson 48  omval 1 år 

   Maria Wärnelid 14  nyval 1 år 

  



 

 

 

12 Revisorer  Rolf Lazaroff  52  omval 1 år 

   Hans Sällström 56  nyval1 år 

 

13 Valberedning  Mattias Enarsson 54  nyval 1 år 

   Anders Ivarsson 82  nyval 1 år 

 

 

14 Stämman beslöt att föreningen tecknas av kassören ensam, eller två ledamöter i förening. 

 

15 Som övrig fråga redogjorde Anders Häggqvist för den skrivelse styrelsen undertecknat avseende 

Askträdet 18. 

 

Ett förslag från Adrian Selander att parkeringsplatserna skulle göras om till betalplatser, för att få alla 

att ställa in sin bil i garaget. Förslaget diskuterades men inget beslut togs. 

 

Ett annat förslag från Adrian att föreningen köper in en snöröjningstraktor och att vi själva sköter 

snöröjningen. Förslaget diskuterades men inget beslut togs. 

 

 Fråga om intresse att installera fibernät framfördes. Frågan diskuterades och den nya styrelsen  

 undersöker eventuellt intresse hos medlemmarna. 

 

16 Stämmoprotokollet kommer att sättas upp på föreningens anslagstavla, samt hållas tillgängligt på 

föreningens hemsida. 

 

17 Mötet avslutades med att mötesordförande tackade alla närvarande för visat intresse. 

 

 Röstlängd från årsstämman bifogas detta protokoll 

 

 

 

 

Hässelby 2013-03-26 

 

Vid protokollet: 

 

 

 

 

David Alveblad 

 

 

 

 

 

Justeras  

 

 

 

 

Sara Sahl       Martin Jansson 

 

  



 

 

 

Röstlängd vid föreningsstämma Samfällighetsföreningen Askträdet 21 mars 2013-03-21 
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