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1. Till stämmans ordförande valdes Katarina Riesel och till sekreterare valdes Örjan Strandberg. 
 

2. Till justeringsmän valdes Gunnel Lundberg och Jan-Olof Hilmerstam. 
 

3. Stämman godkände kallelsen. 
 

4. Stämman kunde fastställa dagordningen. 
 

5. Sekreteraren läste upp verksamhetsberättelsen som därefter lades till handlingarna. 
 

6. Kassören redovisade den ekonomiska berättelsen där samfällighetens behållning vid tiden för 
stämman uppgick till SEK 238 672. Fastställde stämman resultat- och balansräkningen. 
 

7. Ordförande läste upp Leif Hellerstedts revisionsberättelse som därmed lades till handlingarna. 
 
 

8. Stämman godkände ansvarsfrihet för styrelsen för år 2009 års förvaltning. 
 

9. Informerade Mats Burtu om rörledningarna där han bl.a. bekräftade nödvändigheten med att 
vidtaga åtgärder innan akuta skador uppstår på rörsystemet. Klargjordes även att samfälligheten 
har ekonomiskt ansvar för anslutningarna in till varje fastighet. 
 

10. Diskuterades den återstående omläggningen av rören, där Torkils väg - jämna nummer är 
åtgärdad. En komplikation för de övriga fastigheterna är den opraktiska läggningen av 
dagvattenledningarna. Stämman beslöt uppdraga åt styrelsen att gå vidare med arbetet att byta 
rör. Beslöts att offerter begärs in som visar kostnader för A) endast avloppsrören, B) 
avloppsrören plus dagvattenledningarna. Dessutom skall offerterna visa prisskillnaderna i att ta 
arbetet i etapper jämfört med att avverka samtliga rör vid ett och samma tillfälle. Sekreteraren 
framhöll att inför varje etapp i rörarbetet kommer medlemmarna att informeras och att om så 
krävs - t.ex. vid extra utdebitering - kommer styrelsen att kalla till en eller flera extrastämmor.  
 

11. Inga motioner hade inkommit till styrelsen inför årsstämman. 
 

12. Fastställdes årets avgift till SEK 2300. Årsavgiften skall vara inbetald före den sista november. 
Inbetalningskort delades ut till alla närvarande och senare till de fastigheter som ej var 
representerade på mötet. 
 

13. På fråga om styrelse- och revisorsarvode beslutades att ingen ersättning skall utgå. 
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14. Val av styrelse, styrelseordförande och suppleanter. Efter årsstämman utgörs styrelsen av:  
Ordförande Katarina Riesel (2-årigt mandat till 2011) 
Kassör  Barbro Eriksson (2-årigt mandat till 2011) 
Sekreterare Örjan Strandberg (omval, 2-årigt mandat till 2012) 
Styrelsesuppleanter Peter Forsberg  (omval, 1-årigt mandat till 2011) 
   Robin Maddock (omval, 1-årigt mandat till 2011)  
 

15. Val av revisorer och suppleanter  
Revisor  Leif Hellerstedt (2-årigt mandat till 2011) 
Revisorsuppleant Petra Urvegard (nyval, 1-årigt mandat till 2011) 
 

16. Fråga om val av valberedning. Stämman beslöt att icke utse någon valberedning. 
 

17. Övriga frågor.  
Petra redogjorde för att den ekonomiska föreningen troligen är likviderad i juni. Tidigare 
räkenskapshandlingar förvaras tills vidare hos henne. Den medlem som är intresserad av att ta 
del av pappren alternativt ta över pappren från den ekonomiska föreningen uppmanades 
kontakta Petra direkt.  
Sekreteraren åtog sig att kontakta Villaägarna i Tureberg, för en förklaring om varför vi är 
medlemmar hos dem.  
Sekreteraren informerade om en avstyckningen av fastigheterna Vinkaggen 2 & 3 som 
kommunen avser godkänna. Synpunkter skall vara kommunen tillhanda senast den 23 maj. 
Pappren finns att bese hos sekr. Örjan Strandberg för den medlem som är intresserad. 
Föreningen kommer ej att lämna några synpunkter, däremot kan medlem direkt kontakta 
kommunen. 
Jan-Olof Hilmerstam väntar på prisuppgift för saneringen av oljetanken.  
Mats Burtu åtog att medverka i det vidare arbetet med att fastställa omfattningen på rörarbetet.  
 

18. Årsstämmans protokoll finns tillgängligt hos sekreteraren men kommer även att delas ut till alla 
medlemmar. Dessutom läggs det upp på vår hemsida ZZZ�OLOODWRUNLO�VH.  
 

19. Stämman avslutades och det bjöds på kaffe med gott tilltugg som Barbro Eriksson hade bakat. 

 

 

_______________________________  
Sekreterare Örjan Strandberg   

 
Justeras: 
 
 
_______________________________  ___________________________________       
Gunnel Lundberg Jan-Olof Hilmerstam  
 


