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Samfällighetens ordförande Peter von Carlsburg hälsade närvarande medlemmar välkomna
till föreningens årsstämma.

§1. Fråga om mötet blivit behörigen kallat.
Stämman anser att kallelsen till årsmötet varit korrekt.

§2. Fastställande av dagordning.
Den föreslagna dagordningen godkänns.

§3. Val av ordförande för stämman.
Förslag: Peter von Carlsburg
Peter von Carlsburg väljs till ordförande for stämman.

§4. Val av sekreterare för stämman.
Förslag: Torgny Björn
Torgny Björn väljs till sekreterare för stämman.

§5. Val av två justeringsmän.
Förslag: Robert Pavanellioch Lili Flodman
Robert Pavanelli och Lili Flodman väljs tilljusteringsmän tillika rosträknare för stämman.

§6. Styrelsens och revisorernas berättelser.
Styrelsens verksamhetsberättelse, resultaträkning och balansräkning samt revisorernas
berättelse har delgivits i kallelsen.

Sekreteraren presenterar huvudpunkterna i verksamhetsberättelsen.
Ordföranden lämnar ordet fritt för kommentarer avseende verksamhetsberättelsen.
Stämman god känner verksamhetsberättelsen.

Kassören redovisar ekonomin och lämnar ordet fritt för kommentarer.
Ordforanden Iämnar ordet fritt for kommentarer avseende den ekonomiska redogörelsen.
Stämman godkänner den ekonomiska redogörelsen.

Sekreteraren läser upp revisionsberättelsen
Ordföranden Iämnar ordet fritt för kommentarer avseende revisionsberättelsen.
Stämman godkänner revisionsberättelsen.

§7. Ansvarsfrihet för styrelsen.
Stämman bevi lj ar ansvarsf ri h et för styrelsen.

§8. Framställning från styrelsen eller motioner från medlemmarna.
Motion: Omhändertaqande av fällda träd och buskar.
Motionen finns bifogad i kallelsen.
Ordföranden ger en sammanfattande beskrivning av motionen for stämman.
Motionären föreslår att stämman beslutar att ge styrelsen i uppdrag att senast under
april 2018 ombesörja omhändertagande av de fällda träden och buskarna i

samfällighetens område mellan Granhammarvägen och betesfälten mellan Pottskärsvägen
och Jungfruhamnsvägen.

Sekreteraren redogör för styrelsens beredning av ärendet och styrelsens svar på motionen:
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Styrelsen har mer noggrant undersökt och tolkat vad förvaltnings/skötselansvaret angående
grönområden egentligen innebär. Man kan konstatera att anläggningsbeslutet inte är
tillräckligt specificerat och utifrån detta faktum får man göra en tolkning och använda sig av
sunt förnuft.
Genom åren har vi haft en "tyst överenskommelse" att man själv sköter det egna närområdet
i samråd med markägaren. Styrelsen kan konstatera att det fungerat väl varför vi borde
kunna hålla det så även i framtiden för att hålla ner kostnaden för samfällighetens
medlemmar.

Ordföranden frågar stämman om motionärens förslag skall godkännas eller avslås.
Stämman avslår motionen.

Med anledning härav föreslår styrelsen att stämman beslutar att motionen får anses
besvarad med vad styrelsen yttrat.

Ordforanden frågar stämman om motionen kan anses besvarad.
Stämman anser motionen besvarad.

§9. Ersättning till styrelse och revisorer.
Förslaget till ersättning till styrelse och revisorer är att behålla tidigare ersättning.

Stämman diskuterar ersättningsnivåer i förhållande till nedlagt arbete och stämman lägger
ett nytt förslag som innebär en höjning frän 25 000 kr till 30 000 kr som styrelsen fördelar
mellan ordforanden, kassören och sekreteraren.

Stämman beslutar att godkänna förslaget.

Ersättningen för styrelse och revisorer fordelas därefter med 14 000 kr till ordförande, B 000
kr till kassören och B 000 kr till sekreteraren.
Dessutom utgår 400 kr vid varje registrerad närvaro på styrelsemöten.
Till revisorerna utgår 500 kr, till suppleanter 400 kr som verkligen anlitats.
Till valberedningens medlemmar utgår 500 kr vardera.

Stämman beslutar att godkänna förslaget.

§10. Styrelsens förslag till utgifts- och inkomststat samt debiteringslängd
för 2018
Noteras att debiteringslängden finns framlagd på stämman.

Kassören går igenom styrelsens förslag till utgifts- och inkomststat.
Utöver sedvanlig väghållning innehåller budgetförslaget medel för fortsatt upprustning och
omläggning av basvägen (Väsbyvägen, Lilla Munkhammarvägen och Mälhammarvägen)
under 201 8.
I styrelsens budgetforslag är uttaxeringen oförändrad, dvs. 1 600 kr/andel.
Kassören lämnar ordet fritt för kommentarer.

Stämman diskuterar budgetposten avseende vägbelysning.
Styrelsen har under året fått frågor om detta vilka besvarats. Styrelsen föreslår att vi
avvaktar med belysningsfrågan för tillfället, men posten får ligga kvar i budgeten tills vidare.

Stämman beslutar att godkänna föreliggande utgifts- och inkomststat.

§11. Val av styrelse och styrelseordförande
Valberedningen har arbetat fram ett förslag.
Förslaget presenteras av valberedningen genom Robert Pavanelli:

Ordföranden:
Peter von Carlsburg Omval 1 år

Ordinarie ledamöter:

Sidan 2 av 4



Stämman beslutar att godkänna valberedningens förslag till styrelse och
styrelseordförande.

§12. Valav revisorer.
Valberedningens förslag till revisorer och suppleant:

Revisorer:
Anette Sundström Omval 1 år
Jan Björkman Omval 1 år

Suppleant:
Thomas Bergqvist Omval 1 år

Stämman beslutar att godkänna valberedningens förslag till revisorer och suppleant.

§{3. Val av valberedning.
Föreslagen val bered n ing :

Peter Lindqvist
Robert Pavanelli

Ulf Björklund
Torgny Björn
Leif-Ake Edin
Markku Vaitinen

Suppleanter:
Jonas Karlsson
Kimmo Englund
Sulo Lehikoinen

Omval 2 är
Omval 2 är
Vald t.o.m .2018
Vald t.o.m. 2018

Omval 1 är
Omval 1 är
Nyval 1 år

Omval 1 är
Omval 1 är

Stämman beslutar att godkänna förslag till valberedning.

§14. Övriga frågor.
Stationsområdet kommer genomgå en större renovering och utbyggnad. Man kommer
förlänga perrongen 55m för att kunna ta emot längre tågset i Kvicksund.
Arbetet är planerat att starta våren 2019 och vara klart till hösten 2019.

I samband med arbetet i stationsområdet kommer vi ha diskussioner med flera intressenter,
inte minst under själva arbetet. Troligen kommer entreprenörerna behöva använda
Abborrvägen och cykelbanan vilka sedan måste återställas. Då kommer det finnas möjlighet
att också avlasta basvägen genom att använda den återställda sträckan för att ta sig till och
från stationen. Stämman diskuterar allmänt om parkeringsmojligheter för bilar och cyklar på
båda sidor om järnvägen. Hur mycket föreningen kan påverka när arbetet genomförs är i

nuläget oklart (stationsområdet ingår inte i vårt ansvarsområde) men styrelsen vill ändå
väcka frågeställningen och höra medlemmarnas syn på detta.

Anläggning av cykelbana mellan Eskilstuna och Kvicksund var planerad tillvåren 2018.
Beskedet är att detta försenats och kommer ske först 2019.

Stämman diskuterar mojligheterna till sjösättning då det i dagsläget inte finns någon allmän
plats eller ramp att använda. Möjligheten som finns är att gå med i någon av de
båtföreningar som finns i området

Stämman diskuterar tung trafik i området. Det finns en problematik kring tunga transporter
som kör in i vårt område felaktigt och sedan får väldiga problem att komma ut igen.
Problemet finns i allmänhet men i synnerhet kopplat till transporter mot Mälhammar. Olika
möjligheter diskuteras. Stämman finner det lämpligt att vi hjälps åt kring detta och att vi
under året stämmer av med kommunen om det skulle vara möjligt att skylta redan vid
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§1 5.

§1 6.

järnvägsbron så det tydligt framgår att genomfart inte tillåts till Mälhammar för tunga fordon
(med dispens för sopbil, skolbuss och dylikt).

Stämman diskuterar vägbulorna ur två olika perspektiv: Dels utformningen av de fasta
bulorna som anlades 2015 och dels användningen av de mobila bulorna som anskaffades i

testsyfte innan de fasta anlades.
För de fasta bulorna har föreningen använt Trafikverket både avseende placering, utförande
och skyltning. Svevia genomförde arbetet. Stämman konstaterar att det är flera medlemmar
som har synpunkter på utformningen. Styrelsen tar till sig detta och ser om/hur utformningen
kan förbättras.
För de mobila bulorna finns dels en principfråga som gäller huruvida styrelsen kan besluta
om användningen på egen hand eller om det kräver stämmobeslut och dels en fråga som
gäller kraven på skyltningen i samband med att mobila hindren används. Båda dessa frågor
behöver styrelsen följa upp.

Meddelande om plats där stämmoprotokoll finns tillgängligt.
Protokoll kommer efter justering att finnas tillgängligt hos styrelsens medlemmar inom 14

dagar. Vidare kommer protokollet finnas på föreningens hemsida.

Mötets avslutande.
Stämmans ordförande tackar för visat intresse och mötet avslutas.

Peter von Carlsburg

Vid protokollet

Torgny Björn
Sekreterare

J usteras

Robert Pavanelli

J usteras

Lili Flodman
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