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1. Till ordförande valdes Jan-Olof Hilmerstam och till sekreterare valdes Maria Lindgren. 
2. Till justeringsmän valdes Örjan Strandberg och Gunnel Lundberg. 
3. Kallelsen godkändes.  
4. Dagordningen fastställdes. 
5. Ordförande redogjorde för verksamhetsberättelse 2003. (Bilaga till kallelse) 
6. Revisor Gunnel Lundberg läste upp revisionsberättelse för 2003. (Delades ut på mötet) 
7. Kassör Petra Urvegard redogjorde för 2004 års balansräkning. (Bilaga till kallelse)  
8. Stämman beviljade styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för 2004 års förvaltning. 
9. Fastställande av årsavgiften för 2004. Avgiften fastställdes till 300 kronor per hushåll. Den 
 summan täcker medlemsavgiften till Villaägarna. 
10. Stämman valde följande styrelse och revisorer jämte suppleanter för 2005: 
 2UGI|UDQGH� -DQ�2ORI�+LOPHUVWDP� (omval) 
� .DVV|U� � 3HWUD�8UYHJDUG� (omval) 
� 6HNUHWHUDUH� 0DULD�/LQGJUHQ� (omval) 
� 6W\UHOVHVXSSOHDQWHU� gUMDQ�6WUDQGEHUJ� (omval) 
� � 5RELQ�0DGGRFN� (omval)� �
������5HYLVRU� � *XQQHO�/XQGEHUJ� (omval) 
������5HYLVRUVXSSOHDQW� %M|UQ�5LQJ� � (omval) 
11. Var står vi i arbetet med att ombilda föreningen till föreningsformen ”Samfällighet”. 
 J-O berättar att Lantmäteriet hade hört av sig veckan innan och ville ha kompletterande ritningar 
 på ledningarna. De har också gett förslag på stadgar och en mall för kallelse till förrättning. Vi 
 bör bestämma vad samfälligheten ska ha för namn och vilka som ska sitta i styrelsen. J-O räknar 
 med att Samfällighetsföreningen ska vara färdigbildad innan semestrarna. Stämman ger styrelsen 
 i uppdrag att ta fram det som återstår för bildandet av samfällighetsföreningen. 
12. Grannsamverkan. I Björn Rings frånvaro delar Maria ut den senaste inbrottsstatistiken från 
 polisen i Sollentuna. 
13. Övriga frågor. 
 13.1 Stämman beslutar att vi ska använda den ekonomiska föreningens bankgiro för hantering av 
 delfakturor från Lantmäteriverket. Petra påpekar att vi kan räkna med en kostnad på ca 2000 
 kronor per hushåll för bildandet av samfällighet. 
 13.2 Stämman beslöt att vi ska ta in offert för gemensamt byte av våra ventiler. Örjan samordnar 
 detta. Beslut togs om att förfrågan skickas ut om vilka som vill vara med på offerten, samtidigt 
 som vi skickar ut förslaget på stadgarna. 
14. Stämman avslutas. 
 
Tack Eva för gott fika! 
 
 
________________________________ 
Sekreterare Maria Lindgren 
 
 
Justeras:_______________________________     ___________________________________               
 Örjan Strandberg Gunnel Lundberg 


