
Årsmöte 20150823 
 

1. Ordförande till stämman: Robert Rasmussen 
2. Sekreterare till stämman: Therése Johansson 
3. Justeringsmän till stämman: Mikael Källsvik och Anders Cavalli-Björkman 
4. Robert läser upp verksamhetsberättelsen. Mattias går igenom ekonomin och 

budgeten.  
5. Anders läser upp revisorernas berättelse.  
6. Ansvarsfrihet för den avgående styrelsen? JA 
7. Trivselgruppen: Fasta städdagar är införda. De hålls numer första lördagen i maj och 

första lördagen i oktober.  
Blommorna behöver inte tas bort ur lådorna nu i höst, de kan sitta kvar så självsår de sig 
till nästa år och vi behöver inte köpa nya. Blomlådorna behöver dock flyttas undan innan 
vintern.  
Lekstugan på lekplatsen behöver målas. ”Låset” på dörren bör nog tas bort så ingen blir 
instängd.  
Locket till sandlådan har gått sönder och behöver tas bort alternativt fixas.  
Marie Steen, Helene Persson, Carolina Hofbrink och Joakim Olsson sitter kvar ett år 
till i Trivselgruppen.  
 
8. Stare samfällighet består nu av 84 fastigheter inkl. Strandbräckan. 79 aktiva, då 

Strandbräckan skall sköta sig själva. 13 fastigheter är representerade på dagens 
årsmöte.  

9. Val av styrelse: Sittande ordförande har ett åt kvar på sin post, men då han har flyttat 
från området ställer han sin plats till förfogande till annan intresserad.  
Ingen har före mötet lämnat intresseanmälan till Trivselgruppen eller Styrelsen och det 
är heller ingen under mötet som vill ta sig an ordförandeskapet. Robert erbjuder sig att 
sitta kvar sitt sista år och blir enhälligt vald till ordförande ett år till.  
Kassör: Mattias Knutsson väljs om på två år.  
Ledamot: Nenita Alme väljs in på två år.  

10. Val av styrelsesuppleanter: Hans-Henrik Herlofsen väljs på ett år och Erik Thorn, 
även han ett år.  

11. Val av revisorer: Anders Cavalli-Björkman och Jerker Lindhav 
12. Övrigt 

* Förslag ligger på att det ena lånet kommer betalas av med inkomna pengar.  
* Det finns även förslag på att vi gör en dagvattenfond och en asfaltsfond, för att 
slippa alltför mycket oförutsedda utgifter som kan leda till nya lån i framtiden.  
* Stare vägsamfällighet delas nu in i sex stycken sektioner.  
* Årsavgiften ligger oförändrad för övre området.  
* Pengarna som föreningen skall betala till Pelle för hans advokatkostnader iom. 
överklagan vill Pelle skall tillfalla föreningen och dess medlemmar på något sätt. Pelle 
fick förhinder idag, annars skulle han kommit och pratat om detta. Om det finns 
förslag på vad pengarna kan gå till, kontakta styrelsen eller Pelle.  
* Det är mycket dålig uppslutning på både städdagar och årsmöte. Förslag ligger om 
att ta ut en avgift till dem som inte är med på städdagarna. Detta får behandlas på nästa 
årsmöte.  
* Snöpinnarna – förra året sattes det bara snöpinnar på Tjärndalsvägen och upp till 
lekplatsen. Vi får kontakta han som kör snöplogen om han vill ha fler. Annars är det 
fritt fram att sätta upp vid sin egen tomt om man har en mur eller liknande som kan 
vara svår att upptäcka vid snö.  



* Dagvattenbrunnarna behöver filmas och ev. spolas.  
* Bakom postlådorna på Bratteklevsvägen/Ödegårdsvägen sjunker marken runt 
brunnen, igen.  
Även diket bakom Cavalla-Björkman/Alme och Steen/Johansson måste röjas. Inkl. 
brunnar och rör.  
Styrelsen avvaktar en offert från Skanska ang. vad som behöver göras med asfalt och 
diken.  
* Vi diskuterar stigar som behöver röjas, det får göras på städdagen i oktober.  
* Skolbussen kör visst inte in till busshållplatsen som det är sagt att den skall göra. 
Alla föräldrar som vill bör skicka en skrivelse till kommunen ang. detta. Det är inte 
säkert för barnen att själva passera stora vägen.  
 

13. Mötet avslutas.  
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____________________    ____________________ 
Mikael Källsvik    Anders Cavalli-Björkman 


