
                            Protokoll

Årsmöte i Samfällighetsföreningen Guldkremlan

Tid: Söndag 5 mars 2017 kl: 11.00

Plats: Kvartersgården Helgonabacken, Helgonagatan 91.

Närvarande Hus:  162, 164, 166, 168, 170, 172, 174, 176, 178, 180, 182, 184, 186, 190, 
194, 196, 198, 200, 202, 204, 206, 212

1. Mötet öppnades.
2. Föredragningslista godkändes.
3. Till ordförande för mötet valdes Stig Petersson.
4. Till sekreterare för mötet valdes Eva Andersson.
5. Justering av protokoll: Mats Engdahl och Anette Hällin.
6. Verksamhetsberättelsen godkänns. Gunnar och Raymond gör en översyn av 

gatubelysningen. Om det går att få loss lamporna, skall de bytas ut.
7. Bokslut genomgång av Anders.
8. Revisionsberättelsen godkändes av Preben Bruhner.
9. Ansvarsfrihet för styrelsen beviljades för verksamhetsåret 2016.
10. Avgifterna för varm och kallvatten redovisades av Anders.
11. Budgeten för 2017 presenterades av Anders.
12. Information från styrelsen.

a. Ombyggnaden av Undercentralen genomgången av Stig.
b. Garagelängorna hängrännor utbytta men läckaget kvarstår.
c. Garagebelysningen; en ombyggnad av armaturerna är gjord och lamporna är 

utbytta till LED lampor. 
d. Soprummet; Vi hanterar soporna dåligt. Ny information från kommunen: när 

avfallspåsarna är slut skall vi ringa kommunen om fler. Detta bör vi göra varje 
vecka, nya styrelsen ser över rutiner för detta.

13. Motioner. Två motioner är inkomna. 
a. Utbyggnad för laddning av elbilar. Mötet beslutade att nästa styrelse funderar 

på förslag till lösning. Individuella mätare i garagen är en möjlighet.
b. Skötselområdens ansvarsfördelning. Stig visar karta över våra ansvarsområden. 

De medlemmar som har stora gräsytor att sköta tycker att detta är betungande. 



Mötet ger styrelsen mandat att ta pengar från reparationsfonden för att 
eventuellt investera i motorgräsklippare och trimmer alternativ röjsåg. Vi kan 
även hyra röjsåg till rustardagarna vid behov. Mötet beslutade att en 
genomgång av ansvarsfördelningen skall göras nästa vårrustardag.

14. Val av styrelse 2017-2019
a. Ordförande: Ronny Åholm.
b. Kassör: Anders Olofsson.
c. Ledamöter: Elisabeth Pettersson, Åke Magnusson, Martin Lind, Tomas 

Svensson.
d. Webansvarig: Stig Petersson.
e. Grannsamverkan kontaktpersoner: Stig Petersson och Per-Arne Carlström.

15. Val av revisorer för räkenskapsåret 2017:  Preben Bruhner och Carina Johansson.
16. Övriga frågor.  Fråga från medlem om fiberanslutning. Stig redogjorde att det är 

förberett för anslutning. Tidigare möten har bestämt att eftersom vi är anslutna till Com
Hem skall vi nöja oss med detta tills vidare.

17. Stig avtackas efter fyra år som ordförande.
18. Mötet avslutas.

Vid protokollet                            Justerat                                        Justerat

               Eva Andersson                               Mats Engdahl                               Anette Hällin

           


