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Kaffe med bulle och kaka serverades till medlemmarna på årsmötet.
Bulle och kaka bjöd Clas Baad på från Dahls Bageri. Stor TACK Clas.

1. Mötets öppnande
Ordforande Peter Gaestadius hälsar alla välkomna och förklarar mötet
öppnat. Ordföranden noterade att det var 26 medlemmar närvarande.

2.Yal av ordförande för stämman
Sittande Peter Gaestadius utses.

3. Val av sekreterare för stämman
Sittande Anette Eliesersson utses.

4.Yal av två justeringspersoner tillika rösträknare
Eva Lundström och Anette Landi utses.

5. Framläggande av årsredovisningen inklusive
fö rva ltn i n gs be rätte lse
Arsredovisningen fanns tillgänglig for alla. Kassören nämnde särskilt den
ökade kostnaden for hal kbekäm pn i ng/snöroj n i ng u nder 2021 i jämförelse
med 2020. Det var behov av mer frekventa åtgärder under 2021, vilket
gjorde att kostnaden ökade. Jämfor man med ett tidigare "normalår" så
blir skillnaden mindre.

Vägansvariga redovisade vad som gjorts under forra året på vårt vägnät.
Vägansvariga pekade också på ett antal åtgärder som måste ske
innevarande år, samt att vi har ytterligare arbeten som ligger framför oss.
Dessa får vi återkomma till efterhand som vi kan bedöma kostnader och
prioritering. Vi ser redan att en avgifthöjning under 2023 kommer att bli
nödvändig. Se bilaga.

Arsredovisn in gen och förvaltn i ngsberättelsen god kändes.



6. Revisorernas berättelse
Revisorerna, Lars Jakobsson och Michael Kaul, anser att redovisningen
är föredömlig och berömmer kassören särskilt för den goda ordningen.
Revisorerna föreslår årsmötet att bevilja ansvarsfrihet för styrelsen.

7.Godkännande av resultat o Balansräkning, samt disposition på
årets resultat
Stämman godkände förslaget.

8. Ansvarsfrihet för styrelsen för det gångna året
Stämman beviljar ansvarsfrihet för styrelsen for det gångna året.

9. Framställning från styrelsen eller motioner från medlemmar
Det har inkommit ett önskemål om en motion för att bygga en ny väg
utanför gemensamhetsanläggningen från Lena och Anders Kroon,
Hultavägen 9C.
Ordforande har haft en frekvent dialog med Anders Kroon i detta ärende
under januari, februari och mars.
Detta ärende faller utanför Samfällighetens ansvarsområde. Vid senaste
Lantmäteriförrättning 2001-06-19, fanns den önskade vägen inte med i

gemensahetsanläggningen som Samfälligheten är satt att förvalta.
Därfor var det inget ärende for föreningen att ta ställning till. Anders
Kroon ville att frågan skulle tas upp på årsmötet oavsett detta.
På ordforandens fråga till årsmötet om det kunde betraktas som en
motion kom inget svar. Då fastställde ordförande att detta var en
information till årsmötet. Ordförande och Anders Kroon skall ha kontakt i

ärendet.
Ordforande fastställde att Samfälligheten inte kommer att ansöka om
forändring av Förrättningen hos Lantmäteriet, då detta innebär
extraordinära kostnader. Bifogas delar av Förrättningsbeslut samt där
ingående kartor från Lantmäteriet.
Första mailet från Anders och Lena Kroon bifogas.
Ordforande meddelade också att styrelsen har tagit beslut i frågan och
meddelat Anders Kroon detta via mail per 2022-02-25. Bifogas.

Några motioner fanns inte.

10. Ersättning till styrelsen och revisorer
Stämman godkänner årets förslag, enligt budget, på ersättningar till
styrelsen.

11. Styrelsens förslag til! budget samt debiteringslängd
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Stämman godkänner styrelsens förslag till budget samt debiteringslängd.
Styrelsen aviserade avgiftsökning från 2023.

12.Yal av ledamöter och ersättare till styrelsen
Peter Gaestadius
Clas Baad
Anette Eliesersson
Johanna Östling
Mats Gillqvist
Mats Johansson
Karin Hjerpe
Lina Linder, ersättare

vald till 2023
omvald fl!2024
vald till 2023
vald till 2023
vald till 2023
vald till 2023
vald till 2023
vald till 2023

Cissi Johansson,ersättare nyval fl|2024

Andreas Begovich avgår som ersättare.
Vi tackar Andreas för hans engagemang.

13. Val revisorer och revisorsersättare
Michael Kaul och Lars Jakobsson fick förnyat förtroende i ytterligare ett
år. Någon ersättare utsågs inte.

14. Val av valberedning
Lotta Linde, Teodor Waern och Erland Bartolini fortsätter som
valberedning.
Ordforande tackade valberedningen för ett väl utfort uppdrag.

15. Övriga frågor
Det framfordes frågor gällande:
Willy Karlsson, ägaren, vill att vi skall framföra att ängen utefter
Lundborgsväg inte är något upplag for trädgårdsavfall och grenar mm.

Önskemål från flera att mäta och vid behov justera guppen, något etter
några verkar vara lite för höga.

Anders Kroon undrade över vilka tankar det finns om de "parkområden"
som finns i anslutning till Samfälligheten. Ordforande meddelade att det
finns inga planer. Finns det något intresse for att göra något så tittar
styrelsen på det da.

//,,k&



Mats Gillqvist, vägansvarig, frågade om det var bra att informera via
hemsidan och facebook till medlemmarna. Det var i stort sett bra, men
ibland behöver det kompletteras med anslag och/eller
brevlådemeddelande. Vid kommande vägarbeten kommer det att anslås
med färgglada lappar i anslagstavlan glasskåpet vid gästparkeringen.

16. Meddelande av plats där stämmoprotokollet hålles tillgängligt.
Stämmoprotokollet kommer hå!!as tillgängligt på hemsidan och i

glasskåpet vid gästparkeringen.

17. Mötets avslutande
Ordforande tackar och förklarar mötet avslutat.

Ordforande uppmanade alla att:

KÖRA LUGNT OCH FÖRSIKTIGT!

RES PEKTERA HASTIGH ETSB EG NÄTtSru I ru G EN I H ELA OM RADET!

TÄNKA PA ATT DET RoR SIG MANGA BARN PA VARA VÄGAR!

JusteringspersonÅM
Eva Lundström

Peter Gaestadius Anette Eliesersson

Justeringsperson

Anette Landi


