
Protokoll årsmöte 2009-08-09 Stare samfällighetsförening 
Deltagare: Se bilaga. 

1. Val av ordforande 
Till ordfärande på mötet valdes Robert Rasmussen. 

2. Val av sekreterare 
Till sekreterare valdes Pelle Olausson. 

3. Val av justeringsmän 
Till justeringsmän valdes Helena Hansson och Fredrik Jakobsson. 

4. Mötets ordfOrande redogör fOr det gångna året 

Styrelse 
Styrelsen har sedan årsstämman den 24 augusti 2008 bestått av Robert Rasmussen, Pelle Olausson, 
Martin Olsson, Michaela Masiello och Malin Strand. Ersättare för dessa har varit Hans Henrik 
Herlofsen och Fredrik Jakobsson. Under året har hållits fem styrelsemöten och ett extra årsmöte. 

Revisorer 
Revisorer har varit Jerker Lindhav och Peter Datek. 

Området 
a. Två stolpar med belysning sattes upp på vid lekplatsen under städdagen. 
b. Fyra nya fastigheter har ansökt om inträde i föreningen. Frågan kring inträdesavgifter och 

andelstal etc. har lösts med hjälp av lantmäteriet. 
c. Slutbesiktning och reparation av sättning i backen. 

Tjärndalsvägen 
Ej varit några problem under året. Inget arbete har skett på denna sträcka. Sladdning och påfyllning 
av material har gjorts under våren 2009. 

5. Ekonomi 
a. Ser bra ut. Har vissa obetalda avgifter. Birgitte Appelong, Stare 1 :91 är skyldig föreningen 

10 800. Ärendet pågår. Kronofogden är kontaktad. 
b. Slutbetalning har gjorts för asfaltslån på sektion S2. (Nedre Tjärndalsvägen) 
c. Förra styrelsen avslutade förhandling med Skanska och nytt lån togs på 120000. (Sektion SI, 

Övre området) 
d. På kontot för S 1 finns ca 55 000 kr varav 25 000 kr fonderade. 
e. På kontot för S4 finns ett överskott på drygt 50 000 kr. 

6. Budget och avgifter 

Vägunderhåll 
Försäkring 
Växter 
Underhåll lekplats 
Städdagar 
Administration 
Lån asfaltering 
Lån lekplats, asfalt 
Summa 

25000kr 
500kr 

1500kr 
3000kr 
1500kr 
3000kr 

80000kr 
25000kr 

139500kr 
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Förslag årsavgift 
SI 2850 
S2 100 
S3 O 
S4 O 

7. Ansvarsfrihet 

PIanområdet 
Underhåll nedre Tjärndalsvägen 
Asfaltering Tjärnsdalsvägen 
Övre Tjärnsdalsvägen 

Mötet beslutar att ge styrelsen ansvarsfrihet. 

8. Diverse frågor 
a. Snöröjning. Mötet konstaterar att snöröjningen det gångna året inte har fungerat på ett 

tillräckligt tillfredsställande sätt. Kommunen plogar inga gator förrän det har kommit 
minst 10 cm snö. Kommer det 5 cm ena dagen och 5 cm nästa dag plogar de inte 
heller. Eftersom medlemmarna har högre krav än så har styrelsen föreslagit mer 
pengar i budgeten för nästa år. "Rolf i Bö" Johansson sköter plogningen i området. 

Mötet beslutade: Att alla i styrelsen har rätt att beställa plogning och saltningfrån 
Ro!fiBö. 

b. Nya medlemmar. Fyra fastigheter förväntas att bli nya medlemmar i vägföreningen 
inom en snar framtid. De nya medlemmarna med familjer är: Carina Landgren, Anna 
Landgren, Dennis Landgren och Joacim Coster. 
Kommunen har också planer på att stycka av och bilda tre nya tomter i anslutning till 
området. Det kommer förmodligen att ske inom de närmsta 12 månaderna. 
Inträdesavgiften för Landgrens och Kommunen är satt till 70.000 kronor per fastighet. 
Det innebär att de blir medlemmar i det befintliga vägnätet (S 1). Dock blir inte gamla 
medlemmar, i steg ett, medlemmar i Landgrens nya vägar. När allt är reglerat ska alla 
medlemmar äga lika mycket i hela vägnätet, inklusive det nya. Det ska bara finnas en 
vägförening. 

c. Skötsel av området. Mötet konstaterade att skötseln av området har fungerat mycket 
bättre det senaste året än tidigare. Mycket tack vare pärmen som är vår stafettpinne. 

d. Var slutar Tjämdalsvägen? En medlem väckte frågan: Var slutar Tjärndalsvägen? 
Ingen kunde besvara frågan, men ordföranden lovad att ta reda på svaret. Bakgrunden 
är att vi hittills bara iordningställt vägen fram till det röda huset. Efter det röda huset 
bor två föreningsmedlemmar. 

9. Val till Trivselgruppen 
Till medlemmar i trivselgruppen valdes: Fredrik Jakobsson, Anna Joelsson, Fredrik 
Stenbråten och Joachim Olsson. 

10. Val av styrelse 
Till nya styrelsemedlemmar valdes: Jerker Lindhav, kassör (2år), Kajsa Oderbrant, 
ledamot (2år), Pelle Olausson, sekreterare (2 år). Malin Strand, ledamot och Robert 
Rasmussen sitter kvar i ytterligare 1 år. 

11. Val av styrelsesuppleanter 
Till styrelsesuppleanter valdes: Hans-Henrik Herlo.fsen och Helena Hansson. 
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12. Val av revisorer 
Till revisorer valdes Peter Datek och Alex Larsen. 

13 . Övriga frågor 
a. Fotbollsplanen diskuterades. Många tycker att den är undermålig. 

b. Redskapsbod till gräsklippare och annat diskuterades. Styrelsen meddelade att man har 
lagt fram ett förslag om att införskaffa en redskapsbod och avsatt pengar för det 
samma. Trivselgruppen tar upp frågan. 

c. Lekplatsen diskuterades. Många tycker att lekplatsen förtjänar en upprustning. Inga 
beslut fattades. 

Pelle Olausson 

Justeringsmän 

Helena Hansson 
~son~---
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