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3URWRNROO�RUGLQDULH�I|UHQLQJVVWlPPD����PDUV������
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 Gunnel Lundberg. 
3. Kallelsen godkändes.  
4. Dagordningen fastställdes.  
5. Ordförande redogjorde för verksamhetsberättelse 2006. (Bilaga till kallelse).  
       Tillägg att vi under 2006 sökt lagfart och nu är ägare till marksnuttarna (11:5, 11:6, 11:7) i området.  
6. Revisor Gunnel Lundberg läste upp revisionsberättelse för 2006. (Bilaga till kallelse). 
7. Kassör Petra Urvegard redogjorde för 2006 års resultat- och balansräkning. (Bilaga till kallelse)  

8. Stämman beviljade styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för 2006 års förvaltning. 
9. Fastställande av årsavgiften för 2007. Avgiften fastställdes till 0 kronor per hushåll.  
10. Stämman valde följande styrelse och revisorer jämte suppleanter för 2007: 
 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� (omval) 
11. Övriga frågor. 

9nUD�JHPHQVDPPD�IDVWLJKHWHU 
Den ekonomiska föreningen äger nu ”allmänningen” bakom Lilla Slingan jämna nr, lekplatsen och ett 
antal små markbitar. Stämman beslutar att vi behåller de gemensamma fastigheterna, men att vi 
formaliserar kommunens del i skötsel och ansvar.  Vi vill fortsätta att ha kontrollen.  
Styrelsen får i uppdrag att se över möjligheterna och de juridiska konsekvenserna kring alternativen 
arrende, villkorat gåvobrev etc.  
Målet är att vi behåller kontrollen av marken, men vi vill att kommunen fortsätter att ha ansvar för 
skötsel. Styrelsen får mandat att välja den bästa lösningen för vårt mål.  
Stämman beslutar vidare att skriva ett gåvobrev från den ekonomiska föreningen till samfälligheten för 
nämnda gemensamma fastigheter. 
%HVOXW�RP�XSSO|VDQGHW�DY�YnU�HNRQRPLVND�I|UHQLQJ 
Mötet bifaller upplösningen. Eftersom fyra femtedelar av föreningens medlemmar inte är med på mötet, 
något som krävs för ett beslut, kompletterar styrelsen med en förfrågan, där resterande medlemmar kan 
ge sitt godkännande till upplösningen av den ekonomiska föreningen. Upplösningen kan ske först när 
samfälligheten tagit över ägandet av den gemensamma marken. 

12. Stämman avslutas. 
 
 
 
________________________________ 
Sekreterare Maria Lindgren 

 
 
Justeras:_______________________________                ___________________________________               
 Örjan Strandberg Gunnel Lundberg 
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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. Styrelsens och revisorernas berättelser 
4. Ansvarsfrihet för styrelsen 
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. 

Petra går igenom resultat- och balansräkningen. Stämman beslutar att varje medlem/ hushåll betalar 
samma summa för 2007 som förra året, det vill säga 2 300 kronor, då vi behöver bygga upp vår ekonomi 
inför framtida rörledningsbyten. Man kan antingen betala allt på en gång eller dela upp betalningen på två 
gånger - sista maj och sista november. Petra skickar ut inbetalningskort. 

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

9. Val av revisorer och suppleanter  
Revisor  Gunnel Lundberg (2 år) 
Revisorsuppleant Leif Hellerstedt (1 år – väljs om på ytterligare 1 år) 

10. Stämman beslutar att tillsätta en valberedning. Örjan tar på sig uppgiften och kommer också att värva 
ytterligare en medlem som inte sitter i styrelsen. 

11. Meddelande om plats där stämmoprotokollet finns tillgängligt 
Protokollet skickas ut till alla medlemmar och mejlas till dem som lämnat mejladress. 

12. Övriga frågor 
2OMHWDQN�YLG�OHNSODWVHQ 
Frågan tas upp om någon fastighet idag är ansluten till oljetanken som finns under lekplatsen. Jan-Olof 
kontaktar EFAB och frågar vilka som är anslutna. Tanken har legat där sedan mitten av sjuttiotalet.  
5|UOHGQLQJDUQD 
Föreningens rörledningssystem är från 1961 - dagvattenledningar, färskvattenledningar och 
avloppsledningar. Dessa kommer inte att hålla hur länge som helst. Stämman beslutar att styrelsen tar 
reda på vad det skulle kosta att lägga helt ny ledning, istället för att försöka underhålla den gamla. 
+HPVLGDQ�I|U�VDPIlOOLJKHWHQ�
Örjan tar upp frågan om intresse finns för föreningen att ha en hemsida med inloggningsuppgifter där all 
info om föreningen kan finnas. Många tycker att det är bra idé och Örjan åtar sig att göra ett förslag.�
)LND 
Björn och Annika på Torkils väg 17 och Eva på LS 5A fixade fikat till mötet. Tack för det, det var 
jättegott!.  
.YDOLWHWHQ�Sn�7RUNLOV�YlJ 
Fråga bör ställas till kommunen om att asfaltera Torkils väg, som nu är i mycket dåligt skick. Lennart 
Jakobsson tar upp frågan. 

13. Stämman avslutas. 
 

_______________________________ 
Sekreterare Maria Lindgren 
 
Justeras:_______________________________     ___________________________________       
 Örjan Strandberg Gunnel Lundberg 
 


