
Torkils väg – Lilla Slingans ekonomiska förening/Torkils lilla samfällighetsförening 

3URWRNROO�RUGLQDULH�I|UHQLQJVVWlPPD���DSULO������
7RUNLOV�YlJ�²�/LOOD�VOLQJDQV�HNRQRPLVND�I|UHQLQJ�
 
1. Till ordförande valdes Jan-Olof Hilmerstam och till sekreterare valdes Maria Lindgren. 
2. Till justeringsmän valdes Örjan Strandberg och Birger Ekenberg. 
3. Kallelsen godkändes.  
4. Dagordningen fastställdes. 
5. Ordförande redogjorde för verksamhetsberättelse 2005. (Bilaga till kallelse) 
6. Revisor Gunnel Lundberg läste upp revisionsberättelse för 2005. (Delades ut på mötet) 
7. Kassör Petra Urvegard redogjorde för 2005 års resultat- och balansräkning. (Bilaga till kallelse)  
8. Stämman beviljade styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för 2005 års förvaltning. 

9. Fastställande av årsavgiften för 2006. Avgiften fastställdes till 0 kronor per hushåll. Pengar tas in 
      per hushåll via samfälligheten istället, och får den ekonomiska föreningen kostnader, förs pengar 
      över från samfälligheten till den ekonomiska föreningen. 
10. Stämman valde följande styrelse och revisorer jämte suppleanter för 2006: 
 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� /HLI�+HOOHUVWHGW� (nyval) 
11. Övriga frågor. 
 $QJnHQGH�PDUNVQXWWDUQD�VRP�I|UHQLQJHQ�KDU�WURWW�DWW�NRPPXQHQ�|YHUWDJLW�
  Robin Maddock har lagt ner mycket arbete med att reda ut hur det förhåller sig, och nu är 
 lösningen nära. Robin redogör för arbetet kring att åstadkomma ett gåvobrev där vi överför 
 marken till kommunen. 

     �$QJnHQGH�DWW�DYYHFNOD�GHQ�HNRQRPLVND�I|UHQLQJHQ�
      Årsmötet beslutar att vi avvecklar den ekonomiska föreningen, så fort ärendet ovan, med       
      lagfarten av marksnuttarna, är löst. 
  
12. Stämman avslutas. 
 
 
 

________________________________ 
Sekreterare Maria Lindgren 
 
 
Justeras:_______________________________     ___________________________________               
 Örjan Strandberg Birger Ekenberg 
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�
1. Till ordförande valdes Jan-Olof Hilmerstam och till sekreterare valdes Maria Lindgren 
2. Till justeringsmän valdes Örjan Strandberg och Birger Ekenberg 
3. Styrelsens och revisorernas berättelser - ingen notering 
4. Ansvarsfrihet för styrelsen - ingen notering 
5. Inga framställningar från styrelsen eller motioner från medlemmarna är inkomna  
6. Styrelsen och revisorerna avsäger sig ersättning 
7. Styrelsens förslag till utgifts- och inkomststat samt debiteringslängd 

Spolning av avloppssystemet och årsavgift till Villaföreningen är en sammanlagt årlig utgift om totalt 
cirka 10 000 kr/ år. 
Vi behöver ”konditionsuppdatera” dagvattenledningarna innan de är för slitna. Man kan göra en så kalla 
lining, för att förlänga hållbarheten i ca 40 år. Inför en lining måste man göra en filmning för att få en 
status på ledningssystemet (ca 560 meter ledning), och styrelsen har tagit in två olika offerter. Båda 
offerterna ligger på runt 100 000 kronor. I dessa pengar ingår spolning, filmning och analys av resultat 
och underlag för liningoffert. Detta arbete ligger inte 2006, men vi måste börja spara pengar inför 
framtida arbete. 
Stämman beslutar om en första startavgift på 500 kronor till samfälligheten och sedan ytterligare 150 
kronor per månad per hushåll. Det gör en sammanlagd avgift på 2 300 kronor per hushåll för 2006. Petra 
skickar ut information hur man kan dela upp avgiften. 

8. Val av styrelse, styrelseordförande och suppleanter  
Ordförande Jan-Olof Hilmerstam (2 år) 
Kassör  Petra Urvegard  (2 år) 
Sekreterare Maria Lindgren (1 år) 
Styrelsesuppleanter Örjan Strandberg (1 år) 
  Robin Maddock (1 år)  

9. Val av revisorer och suppleanter  
Revisor  Gunnel Lundberg (2 år) 
Revisorsuppleant Leif Hellerstedt (1 år) 

10. Stämman beslutar att inte ha en valberedning 
11. Meddelande om plats där stämmoprotokollet finns tillgängligt 

Protokollet skickas ut till alla medlemmar och mejlas till dem som lämnat mejladress. 
12. Övriga frågor 

9HQWLOE\WH 
Örjan har tagit in offert från Tillmans Rör angående byte av ventil, så föregående protokoll. Summan per 
hushåll för byte är 3 188 kronor, förutsatt att minst tio fastigheter nappar på offerten. 
Örjan tar in anmälningar för gemensamt uppköp av ventilbyte. Intresseanmälan måste göras till Örjan 
innan den 31 april. Alla medlemmar kan testa om ventilerna, som sitter bredvid vattenmätaren, fungerar. 
*UDQQVDPYHUNDQ 
Vad händer med grannsamverkan när Björn Ring nu flyttat? Stämman bordlade frågan. 
)LND�WLOO�QlVWD�P|WH 
Lilla Slingan 6B och Torkils väg 17 fixar kaffe till nästa gång. Det tackar vi för. 

13. Stämman avslutas. 
 

 
_______________________________ 
Sekreterare Maria Lindgren 
 
Justeras:_______________________________     ___________________________________       
 Örjan Strandberg Birger Ekenberg 
 


