Svanviks Samfällig hetsföreni n g
Svanvik 24 mars 2013

PROTOKOLL

fört vid Svanviks Samfällighetsförenings ordinarie föreningsstämma 20'13-03-24
Svanviks Lada

Plats:

Tid:

12.00-14.00

§1

Mötets öppnande
Föreningens ordförande Mats Nyborg öppnade mötet och hälsade medlemmarna välkomna.

§2

Godkännande av dagordningen

§3

Val av ordförande för stämman
Tage Bengtsson valdes till ordförande för stämman.

§4

Val av sekreterare för stämman

§5

Val av två justeringsmän, tillika rösträknare för stämman
Stefan Grafström och Robert Johansson valdes tilljusteringsmän, tillika rösträknare.

§6

Godkännande av kallelsen

§7

Dagordningen fastställdes.

Johan Lundin valdes till sekreterare för stämman.

Kallelsen godkändes.

Styrelsens och revisorns årsberättelser
Verksamhets- och revisionsberättelse lör 2012 godkändes.

§8

Ansvarsfrihet för styrelsen
S§relsen beviljades ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret.

§9

Ersättning tillstyrelsen och revisorerna
Ersättning enligt framlagd budget godkändes.

§10

lnformation från styrelsen

§10.1 Altmänt

Mats Nyborg informerande om styrelsens sammansättning lör 2012.
Presentationen finns att tillgå på hemsidan.

§10.2 Grönområden

En treårig skötselplan är överenskommen med kommunen. Gallring
av grönområdena startade, arbetet kommer att slutföras i höst efter
sommaruppehållet. lordningställande av bollplanen vid reningsverket
sker succesivt med målet att det ska bli ängsmark med
sommarblommor.

§10.3

Vägar,

planer

Magnus Nilsson informerade om vägarnas och dikenas beskaffenhet.
Dikena rensades under 2012. Brunnar är framgrävda i Byhusen och
Hagen under 2012. 2013 kommer man fortsätta med att leda undan
dagvattnet i Dalen. Sträckor av vägen planeras att omasfalteras 2013.

§10.4 Vattenläckor:

Göran Bryntesson berättade om att man funnit flera utläckage
färskvattensystemet under 2012, varav två var omfattande. Kostnaderna
för läckage samt reparation uppgick till ca. 300 000 kr. För att upptäcka
större läckage iframtiden avläses inkommande vatten och jämförs med
in kom mande vattenmän gd i ren in gsverket 1 g gr/vecka.

§10.5 Hjärtstartaren

Lisbeth Bryntesson informerade om HRL och hjärtstartaren som satts
upp på utsidan på Ladan. Några boende i området har genomgått kurser
för HRL och hjärtstartaren. Namn på dessa finns på hemsidan.
Hjärtstartaren är självinstruerande för att en outbildad ska kunna
använda den.

§10.6

i

Grannsamverkan Marianne Svensson informerade om grannsamverkan. Huvudansvarig
för Svanvik är Maria Barkman.

http: //www. sva nvi k. com

Vårsstäddagen är förlagd till den 1414. Kombinering av
arbetsdag/poängpromenad/visning av HRL.

§10.7

Städdag

§10.8

Amorteringsplan Göran Bryntesson informerade om reningsverkets amorteringsplan

§11

Vägfonden

Skulden är 12 683 kr/fastighet. 77 fastighetsägare har betalt av sin
skuld.

Göran Bryntesson informerade om förslaget att göra ett uttag ur från
vägfonden å 200 000 kr till renovering av vägarna i området. Stämman
beslutatde om att godkänna uttaget.

§12

Styrelsens förslag till budget och utdebitering
Stämman beslutade enligt framlagt förslag.

§13
§13.1

Val av styrelse
Till ordförande valdes:

Mats Nyborg, 1 år.

§13.2

Till ordinarie ledamot valdes:

Stefan Larsson,

§13.3

Omval ordinarie ledamot:

Magnus Nilsson, 2 år.
Ahmed Siyam, 2 år.

§13.4

Omvalsuppleanter:

Helene Larsson, 1 år.
Margareta Westin-Berg, 1 år.
Conny Nielsen, 1 år.

Nyval suppleanter:

§14

år.

Val av revisorer

Omvalordinarie:

Tage Bengtsson, 1 år.
Tommy Torstensson, 1 år.
Marita Tenghede, 1 år.

Nyvalsuppleant:

§15

I

Val av valberedning, 1 år
Omval:

lngemar Jönstrand (sammankallande), 'l år.
Tage Bengtsson, 1 år.
Christer Lundin, 1 år.

Nyval:

§16

Övriga frågor

§17

Meddelande om plats där protokollet finns tillgängligt
Protokollet kommer att sättas upp på anslagstavlorna i området samt läggas ut på

lnga övriga frågor.

hemsidan. www. svanvik.com
Personer omnämda i protokollet godkännde publicering på hemsidan enligt PUL.

§18

Mötets avslutande
Stämmans ordförande tackade för förtroendet och visad uppmärksamhet.
Stämman besöktes av 40 st röstberättigade medlemar.
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Jdhan Lundin

Stefan Grafström

Protokoll från ord inarie förenin gsstäm ma 201 3-03-24

Robert Johänsson

