
Protokoll fört vid ordinarie årsstämma 2015-03-22 
Bäckvägens Andra Samfällighetsförening 

§1 Styrelsens ordförande öppnar stämman 

§2 Stämmans behöriga utlysande 
Mötet fann stämman vara behörigen utlyst. 

§3 Godkännande av dagordningen 
Mötet godkände den föreslagna dagordningen. 

§4 Upprop och fullmakter 
4 st fullmakter lämnades in för  
Närvarande:    91 A, C 
 95 B 
 97 B 
 99 A 
 101 A,C 
 103 A,C,D 
 105 B 
 109 A,E 
 111 A, C, D 
 113 A, B 
 115 A, B, C, E 
  

§5 Val av ordförande för stämman 
Anders Portinsson valdes till stämmans ordförande. 

§6 Val av sekreterare för stämman 
Dennis Källén valdes till stämmans sekreterare. 

§7 Val av två justeringsmän tillika rösträknare 
Matthias Rambäck och Jenny Nilsson valdes till justeringsmän tillika rösträknare för 
stämman. 

§8 Voteringsform för stämman 
Handuppräckning valdes som voteringsform. 

§9 Resultatrapport för 2014 
Genomgång av resultatrapporten för 2014. Läggs till handlingarna. 

§10 Styrelsens verksamhetsberättelse 
Genomgång av verksamhetsberättelsen för föregående verksamhetsår. Läggs till 
handlingarna. 

§11 Revisorernas revisionsberättelse 
Genomgång av revisionsberättelsen. 

§12 Ansvarsfrihet för styrelsen avseende 2014 
Ansvarsfrihet för styrelsen fastställdes. 

§13 Styrelsens förslag till utgifts- och inkomststat för 2015 
Genomgång av styrelsens förslag till utgifts- och inkomststat fastställs. 

§14 Stämmans fastställande av debiteringslängd för 2015 



Uttaxering från medlemmarna för 2015 är 487 293 kronor fördelat på 57 hushåll vilket ger 
varje hushåll 8549 kronor att betala. Denna summa är fördelad på 4 tillfällen: 
2000:- senast 20150228 
2183:- senast 20150531 
2183:- senast 20150930 
2183:- senast 20151130 

Stämman godtog debiteringslängden 2015 

§15 Inkomna motioner 
Inga motioner har inkommit till styrelsen i tid. En motion kom in försen till styrelsen och 
ligger kvar till nästa årsmöte. 

§16 Styrelsens propositioner till stämman 
Återplantering av träd på våra grönområden: 
Styrelsens förslag att återplantera 3-4 träd/år som finansieras inom ordinarie budget 
antogs av stämman. 
Förstärk ytterbelysning på våra garagelängor: 
Styrelsens förslag att förstärka ytterbelysningen på gavlarna på våra garagelängor, för att 
minska antalet inbrott, som finansieras av reparationsfonden antogs av stämman. 

§17 Val av tre ordinarie styrelseledamöter på två år 
Matthias Rambäck, Roger Karlsson och Mikael Blomkvist valdes till ordinarie 
styrelseledamöter på två år. 

§18 Val av två styrelsesuppleanter på ett år 
Erika Hällin och Jessica Rohdiner valdes till styrelsesuppleanter på ett år. 

§19 Val av två revisorer på ett år 
Krister Svensson och Susanne Ek valdes till revisorer på ett år. 

§20 Val av revisorssuppleant på ett år 
Jenny Nilsson valdes till revisorssuppleant på ett år. 

§21 Val av valberedning på ett år 
Johan Nyholm och Jonathan Hedvall valdes till valberedning på ett år. 

§22 Gruppchefer för kommande period 
91 A, 97 B, 109 B, 113 A, 111 E, 105 C, 101 B 

§23 Städdagar under året 
Städdagar under 2015 fastställdes av stämman till 9/5 och 3/10. 
En extra städdag på 3 timmar fastställdes till 18/4. 

§24 Övriga frågor 
Betalning 
Det var många som missade inbetalningen den sista februari. Får man en påminnelse för 
att fakturan inte är betald så skall denna påminnelseavgift betalas.  

Vatten 
Det finns en ritning för vattenventilerna i ekonomibyggnaden. På städdagen skall 
föreningen gå runt och markera dessa. 

Parkering 
Det finns två parkeringar för varje hushåll. En i garaget och en uteplats. Det är inte tillåtet 
att stå i vändzoner eller framför radhusen. 



Grannsamverkan 
Johan Nyholm är huvudkontaktombud för grannsamverkan. Alla gruppchefer ska lämna in 
uppgifter om vilka som vill vara delaktiga i grannsamverkan till Johan Nyholm. När detta är 
gjort kan vi få hit skyltar att sätta upp. 
Grupp 5, 7 och 3 är klara. De övriga grupperna får lämna in uppgifterna till Johan Nyholm. 

Asfalteringen 
Det kostade 1700000:- och avskrivningstiden är 10 år.  

Fåglar på taket som för liv 
Kolla upp huven så att den är hel och inte är sönderrostad. Det är där som fåglarna gärna 
bygger bo.  

Samfällighetsavgiften 
Samfällighetsavgiften har inte ökat som beräknat eftersom asfalteringen blev mycket 
billigare.Det som står på debiteringslängden gäller. 

§25 Meddelande om stämmoprotokoll 
Protokoll delas ut senast 14 dagar efter stämman. 

§26 Stämmans avslutande 
Ordförande tackar för visat intresse och deltagande och mötet avslutas. 

Vid protokollet:   Protokollet justeras: 

________________________  ________________________ 
Dennis Källén    Jenny Nilsson
   

    ________________________ 
    Matthias Rambäck


