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Protokoll från Kvarnbergets Samfällighetsförenings årsmöte i Kvarnstugan den  
26 mars 2015. 
 
§1. Föreningens ordförande, Helén Adolfsson, hälsade de 54 fastighetsägare som 
 kommit till årsmötet välkomna. 
 
§2. Mötet förklarade årsmötet behörigt sammankallat. 
 
§3. Till mötesordförande valdes Bo Pettersson, Långdansgatan 50. 
 
§4. Till mötessekreterare valdes Klaes Magnusson, Långdansgatan 64. 
 
§5 Föredragningslistan som fanns med i kallelsen godkändes.  
 
§6. Till justeringshen valdes Yvonne Andersson, Långdansgatan 106 och 
 Alexandra Schmidt, Långansgatan 34. 
 
§7. Föregående årsmötesprotokoll godkändes. 
 
§8. Styrelsens verksamhetsberättelse och revisorsutlåtandet godkändes och lades 
 till handlingarna.  
 
§9. Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret. 
 
§10. Styrelsens förslag till utgifts- och inkomstbudget samt debiteringslängd. 
 Kassören redogjorde för bakgrunden till styrelsens förslag. 
 Lekplatsupprustningen fortsätter under nästa år. En del av armaturerna 
 kommer att bytas ut. 
 
§11. Valberedningens förslag till styrelseledamöter. En viss förvirring uppstod 
 eftersom förslaget saknades i kallelsen, mötet valde följande till styrelsen 
 Ordförande: 
 Helén Adolfsson, Långdansgatan 146  Omval 1 år 
 
 Ledamöter; 
 Klaes Magnusson, Långdansgatan 64  Nyval 2 år 
 Clas Sjögren, Långdansgatan 178  Omval 2 år 
 
 Suppleanter; 
 Marie Puustak, Långdansgatan 44  Omval 1 år 
 Magnus Sjögren, Långdansgatan 82  Nyval 1 år 
 
 Utöver ovanstående personer ingår också följande i styrelsen för 
 verksamhetsåret  2015. 
 
 Tomas Axelsson, Långdansgatan 216  1 år kvar 
 Sara Gernandt, Långdansgatan 220  1 år kvar 
 
§12. Claes Larsson, Långdansgatan 96, valdes till revisor på 1 år. 
 
§13. Ylva Sjöberg, Långdansgatan 116, valdes till Stugfogde på 1 år 
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§13 f. Andreas Friberg, Långdansgatan 72, och Jan-Erik Thomsson, Långdansgatan 
 198 valdes till Gårdskarlar på ett år vardera. 
 
§14. Beslutades att nuvarande valberedningsupplägg skall gälla även nästa år. 
 Ytterligare information om valberedningen finns på vår hemsida, 
 
§15. Inga motioner hade inkommit. 
 
§16. Övriga frågor. 

a) En del fastighetsägare väljer att slänga sitt trädgårdsavfall i diken och i 
skogen på vårt område. Det är naturligtvis inte tillåtet att göra på detta sätt 
och mötet föreslog att skyltar placeras ut som visar att det är förbjudet. 

b) Under året skall vi fortsätta med upprustningen av våra lekplatser och mötet 
tillsatte en arbetsgrupp som skall hjälpa styrelsen. Följande ingår i 
arbetsgruppen; 
Erika Johansson,  Långdansgatan 70, 
Annelie Kasa,  Långdansgatan 202,  
Linda Grunerwald  Långdansgatan 102   
Maria Tallving, Långdansgatan 196 

c) Dräneringsrör. Eftersom det föreligger lite olika uppfattning bland 
fastighetsägarna om vem som äger/har ansvar för de dräneringsrör som 
ligger nedgrävda inom området, lovade styrelsen att ta reda på vad som 
gäller. 

d) Uppställning av fordon/husvagnar/kärror och liknande. Mötet konstaterade 
att det trots all information som styrelsen lämnat så parkerar vissa 
fastighetsägare på otillåtna platser. Styrelsen lovade att återigen påminna 
om de parkeringsregler som gäller. 

e) Bilkörningen inom området har inte minskat och många håller fortfarande 
för hög hastighet. Alla måste hjälpas till för att undvika olyckor. Ser du 
någon som kör för fort – tala med hen.  

f) Bredbandsuppkopplingen diskuterades. Styrelsen återkommer via 
hemsidan med information om vad som gäller. 

 
§17 Årsmötesprotokollet kommer att anslås på våra informationstavlor och på vår 
 hemsida. 
 
§18 Innan mötesordföranden avslutade mötet så delade, den nyvalde ordföranden, 
 ut blommor till Yvonne Andersson, som slutar i styrelsen, samt till Gårdskarlar 
 och Stugfogde. 
.  

Vid protokollet 

 

Klaes Magnusson   Bo Pettersson 

    Mötesordförande 
Justeras 

 

Yvonne Andersson    Alexandra Schmidt 


