
Protokoll årsmöte Stare Samfällighetsförening 18 augusti 2013 
 
 
1. Val av ordförande för stämman 
Till ordförande för stämman valdes Robert Rasmussen. 
 
2. Val av sekreterare för stämman 
Till sekreterare för mötet valdes Marie Spencer. 
 
3. Val av 2 st justeringsmän för stämman 
Till justeringsmän valdes Anders Cavalli-Björkman och Mikael Källsvik 
 
4. Verksamhetsberättelsen 
Läses upp och godkännes 
 
5. Ekonomisk redogörelse 
Översvämningsförödelsen i Ödegårdsbacken har kostat föreningen 219 759 kr. Övriga kostnader 
enligt budget. Det fanns inga frågor kring detta. 
Revisionsberättelsen läses upp och föreningens revisorer har funnit allt ok. 
 
6. Ansvarsfrihet för styrelsen 
Styrelsen får ansvarsfrihet. 
 
7. Motioner från medlemmarna 
Det har inkommit önskemål från 2 st fastighetsägare om staket vid infarten till fastighet... 
Möjligtvis är det fastighetsägarens ansvar eftersom infarten till fastigheten såg annorlunda ut från 
början. Vi får återkomma i frågan då vi tagit reda på hur det förhåller sig. Prisuppgift och längd på 
staketet ska kollas upp så fattar styrelsen ett beslut senare. 
 
8. Budget för 2013-2014 
Styrelsens förslag är att vi ligger kvar på samma årsavgift, dvs 3000 kr/fastighet. Styrelsen föreslår 
också att det nya lånet, lån 3, läggs amorteringsfritt under ett år. 
 
Total budget för nästa verksamhetsår blir 142 600 kr. Inkomst från årsavgiften blir 166 000 kr. 
 
Snöröjningen på området har fungerat sådär. Alla vägstumpar blev inte plogade och det lämnades 
snöhögar i vägen för infarter. Styrelsen behöver ta en ny kontakt med ansvariga snöröjare för en 
genomgång av hur vi vill ha det. Ska det saltas eller isgrusas i backen upp till området? Styrelsen 
kollar också detta med snöröjarna. Snöpinnar ska sättas upp på området. Förslagsvis 2 november. 
Då träffas de som kan och hjälper till. Samtidigt sätts julgransbelysningen upp på lekplatsen. 
 
Budgeten godkänns! 
 
9. Val till trivselgruppen 
Malin och Alex lämnar sina platser. Ersätts av Fredrik och Helen. Joacim och Carolina sitter kvar. 
 
10. Val av kassör, sekreterare och ledamot 
Mattias sitter kvar som kassör i 2år. Terése Johansson valdes till sekreterare på 2år. Till ledamöter 
valdes Mikael Källsvik och Dennis Landgren på 2år. 
 
 
 



11. Val av styrelsesuppleanter 
Åsa Carlsson och Jan-Uno Lager har båda 1år kvar. 
 
12. Val av revisorer 
Marita Lindhav och Anders Cavalli-Björkman valdes på 1år. 
 
13. Övriga frågor 
Lamporna på området: De måste gås igenom så att alla lampor fungerar i vinter. Robert har redan 
kontaktat kommunen och någon från Infratek kommer att kontakta Robert för en genomgång. 
 
Hemsidans vara eller icke vara?: Vi beslutade att hemsidan ska finnas kvar. Den är om inte annat 
ett bra arkiv. Viktigt att Marita får informationen som ska in på hemsidan så fort som möjligt, så att 
hon kan uppdatera den. Facebookgruppen ska också finnas kvar parallellt. Hemsidan och 
facebookgr. fyller olika funktioner. 
 
De 12 nya tomterna: Arkeologiska utgrävningar pågår. Den 2 september börjar vägar mm att göras 
iordning. Den 1 december beräknas det vara klart. 9 av tomterna kommer att använda ”våra vägar” 
för att komma till sin fastighet. De 3 nedersta fastigheterna kommer att ha infart från 
Skärbygdsvägen. I dagsläget vet vi inte om de ska bli nya medlemmar i vår förening, men det lutar 
åt det. Lantmäteriet får säga sitt innan det bestäms slutgiltigt. Ev. kallas medlemmarna till ett nytt 
möte för att rösta i ärendet. 
   Pelle fortsatte sedan att ge en kort information om fortsatta planer för området runt oss. Utökad 
småbåtshamn är det som ligger närmast i pipeline. 
 
Lekplatsen: Sanden under klätterställningen måste bytas till rätt sand. Trivselgruppen/ Johan kollar 
upp detta. 
 
Vattentrycket: Det har varit fortsatt dåligt tryck i våra ledningar under sommarmånaderna.  
Problemet verkar finnas i flera områden i vår närhet. Kanske man kan göra en gemensam skrivelse 
till kommunen? Styrelsen formulerar skrivelsen och Helén och Fredrik går runt med namnlistor 
efter att de fått uppdraget från styrelsen. 
 
Farten i området: Ett fåtal personer fortsätter att ha en allt för hög fart genom området. Fler 
blomlådor ska införskaffas. Trivselgruppen får i uppdrag att inventera och sen införskaffa X antal 
nya. Blomlådorna som finns idag ska plockas undan för vintern den 2 november, då snöpinnarna 
ska sättas upp. 
 
14. Mötet avslutas! 
 
 
 
Sekreterare 
 
 
_______________________________ 
 
Justeringsmän   
 
 
_______________________________                          __________________________________ 


