
Protokoll
Årsmöte i samfällighetsföreningen Guldkremlan

Tid: Söndagen den 22 mars 2015 kl: 11.00

Plats: Kvartersgarrden Helgonabacken, Helgonagatan 91.

Närvarande: Hus nr: 162, 164, 166, 172, 174, 176, 180, 182, 184, 186, 190,  194, 196, 
198, 200, 204, 208, 212

1. Mottet otppnades 

2. Fotredragningslistan godkatndes

3. Till ordfotrande fotr mottet valdes Stig Petersson

4. Till sekreterare fotr mottet valdes Martin Sjotblom

5. Justering av protokoll: Preben Bruhner och Sune Karlsson

6. Verksamhetsberatttelse. Godkatnns.

7. Bokslut.
Anders garr igenom bokslutet och fotrklarar varfotr han vill flytta vinsten par 
55246,25kr till reparationsfonden.
Arrsmottet godkatnner bokslutet.

8. Revisionsberatttelse fotredrogs av Preben och godkatndes e se bilaga

9. Ansvarsfrihet fotr styrelsen beviljades fotr verksamhetsarret 2014.

10. Mottet beslutade att avgift fotr varm- och kallvatten blir.



Kallvatten:  21,00 kr per kubikmeter
Varmvatten: 69,00 kr per kubikmeter

11. Budget fotr 2015 presenterades av kassotren. 
Styrelsens fotrslag att beharlla kvartalsavgiften par 5600 kr beror par att vi ska tatcka 
kostnaden fotr att artersattta utanfotr undercentralen samt bygga upp 
reparationsfonden.  Arrsmottet godkatnde budgeten.

12. Information frarn styrelsen:
1. Stig informerade om att det varit en ny vattenlatcka utanfotr undercentralen, som 

nu atr lagad och nu atr frargan om vi ska om vi fylla igen gropen efter denna latcka 
eller om vi ska byta ut ledningen som vi haft de flesta vattenlatckorna par dvs frarn 
undercentralen till en meter efter t-kopplingen mellan hus 172 och hus 174. 
Mottet kom fram till att ordfotrande skall ta in offerter par vad detta skulle kosta 
och sedan farr detta presenteras par ett extra arrsmotte datr vi farr ta ett beslut om 
vad som skall gotras. Larmet fotr vattenlatckorna botr repareras. Stig tar in offert 
atven par detta och om vi ska ha gsm funktion par detta eller om det garr att koppla 
till en lampa som tenns natr larmet garr.

2. Gungstatllningen skall ses otver. Ett eventuellt byte kostar ca: 15-20 tusen att gotra.
Motte beslutade om att vi botrjar med att se otver gungstatllningen vid statddagen 
nu i varr och vidta de artgatrder som behotvs.

3. Tratdfatllning: Kommunen kommer att gotra en besiktning av tratden vid nedre 
lekplatsen. Stora eken vid nedre lekplatsen/gungstatllningen skall beskatras. 
Offert tas in av styrelsen.

4. Stig informerar om att det finns fuktskada par garagelatngan par nedre 
parkeringen. Detta skall undersotkas om det finns motjlighet att ta hjatlp av 
byggprogramet par Mimers skolan.

5. Ett av sopkatrlen kommer att bytas ut frarn bratnnbart till matavfall. Mer info 
kommer natr detta blir aktuellt.

6. Fiber: Stig informerar om att Kungatlvs energi kommer att dra in fiber i omrardet. 
Om man vill hoppa par detta skall man ta kontakt med Kungatlvs energi 
omgarende. Husatgaren skall far tillstarnd av styrelsen samt att man atr 
ersatttningsskyldig att arterstatlla marken till ursprungligt skick.

7. Veteranpoolen: styrelsen har varit i kontakt med veteranpoolen och ger lite info 
om vad dessa kan gotra, allt frarn statda till latxa hjatlp samt utomhusarbete.

13. Motioner:
Det fanns inga motioner i arr.

14. Val av ordfotrande fotr perioden mars 2015 - mars 2017



Valberedningens fotrslag: Stig Petersson.
Stig Petersson vald.

15. Val av styrelseledamotter fotr perioden mars 2015 - mars 2017
Valberedningens fotrslag:
Kassotr: Anders Olofsson
Ledamotter: Jotrgen Larsson Sandkvist

Anette Hatllin
Eva Andersson

Samtliga valda.

16. Val av styrelsesuppleanter fotr perioden mars 2015 - mars 2017.
Finns inga.

17. Val av tvar revisorer.
Valberedningens fotrslag: Preben Bruhner och Sune Karlsson
Barde valdes.

18. Ovvriga Frargor:
Huset i trat par otverlekplatsen skall gars igenom par varrstatdningen samt rustas upp vid 
behov.

Marla i linjerna par parkeringsplatserna botr gotras. Offert tas in av styrelsen.

Alla i samfatlligheten har ett ansvar att ta hand om skottselomrarde som varje 
huslatnga har fartt sig tilldelade. Detta skotts med blandat resultat, SKAvRPNING!

19. Mottet avslutas.

Vid protokollet Justerat Justerat

Martin Sjotblom Preben Bruhner Sune Karlsson


