
Bärnstenens samfällighetsförening 
 

Protokoll fört vid ordinarie årsstämma 2013-04-25 i Carlskyrkan 
 
 
§ 1 Stämman öppnas 
 Jan Vestling öppnar årsstämman och hälsar alla välkomna.  
  
§ 2 Godkännande av dagordning 
 Den föreslagna dagordningen godkänns med en justering. Punkt 14, styrelsens 

förslag till inkomst och utgiftsstat samt debiteringslängd för 2013, samt punkt 
 15, beslut om åtgärder för att minska energiförbrukningen, tas gemensamt som 

en punkt. 
  
§ 3 Val av ordförande för stämman 
 Till ordförande för stämman väljs Gunnar Åström. 
  
§ 4 Val av sekreterare för stämman 
 Till sekreterare för stämman väljs Bernt Sehlin. 
 
 § 5 Val av justerare tillika rösträknare 
 Till justeringspersoner och tillika rösträknare väljs Bengt Jonsson och Anders 

Fagerlund. 
 
§ 6 Stämman behöriga utlysande 
 Stämman förklaras behörigen utlyst. 
 
§ 7 Fastställande av röstlängd 
 Stämman beslutar att närvarolistan (bilaga 1) ska utgöra röstlängd. 
 
§ 8  Vad är en samfällighet 
 Thomas Södermark lämnar en kort information om vad en samfällighet är. För 

våran del utgörs samfälligheten av anläggningar som vägar, grönområden, led-
ningar och kabel under jord, garage, parkeringsplatser, lekområden, ytterbelys-
ning  m.m. Det är dessa anläggningar, belägna utanför respektive fastighets 
tomtgräns, som styrelsen har att förvalta. 

 
 Varje fastighet har en röst på stämman. Det innebär att om en fastighet har t.ex. 

två ägare, så har dessa ägare endast en röst på stämman. Beslut kan överklagas 
hos Mark & Miljödomstolen. 

 
§ 9 Styrelsens verksamhetsberättelse för år 2012-2013 
 Jan Vestling går igenom verksamhetsberättelsen. 
  Mötet beslutar att godkänna verksamhetsberättelsen. 
  
 
 
 
 
 



 
 
 
§ 10 Styrelsens ekonomiska redovisning för år 2012 
 Lars-Göran Bokeskog presenterar årsredovisningen för 2012. Utfallet för år 

2012 blev ett överskott på 131 883  kr. Jämfört med budget blev värmekostna-
derna och elkostnaderna 64 000 kr respektive 25 000 kr lägre. Ej nyttjade me-
del för yttre underhåll påverkade resultatet med 64 000 kr. Snöröjningen blev 
däremot 25 000 kr dyrare än budget. 

 
 Styrelsen föreslår att årets överskott överförs till reparationsfonden.  
 Mötet beslutar att godkänna den ekonomiska redovisningen. 
 
§ 11 Revisorernas berättelse 
 Göran Wikander föredrar revisorernas berättelse. Revisorerna har tagit del av 

samfällighetens bokföring och ej funnit anledning till anmärkning. 
 
§ 12 Ansvarsfrihet för styrelsen 
 Styrelsen beviljas ansvarsfrihet för det gångna året.  
 
§ 13 Behandling av inkomna motioner 
 Inga motioner har inkommit till årsstämman 
 
§ 14-15 Styrelsens förslag till inkomst- och utgiftsstat samt debiteringslängd för år 

2013 samt beslut om åtgärder för att minska energiförbrukningen inom 
samfälligheten 

 Lars-Göran Bokeskog presenterar förslag till budget för 2013. Lars-Göran fö-
reslår en höjning av avgiften med 80 kr vilket motsvarar Bredbandsbolagets 
höjning av avgiften för HDTV, som trädde i kraft redan förgående år men som 
inte påverkat avgiften tidigare. 

 
 Därefter redogör Jan för årets driftsbudget. Utöver denna föreslår styrelsen att 

följande investeringar görs: 
• kompletteringar av lekutrustning i stora lekplatsen med 50 000kr 
• åtgärder för att minska energiförbrukningen enligt energigruppens för-

slag med ca 125 000 
•  asfaltering framför garagen till en kostnad av ca 150 000 kr 

 
För att finansiera ovanstående investeringar föreslår styrelsen en avgiftshöjning 
med 120 kr. Den totala avgiftshöjningen skulle då enligt styrelsens förslag bli 
200kr. 
 
Mötet beslutar att godkänna föreslagna investeringar samt att avgiften höjs från 
1 maj 2013 med 200 kr. 
 

§ 16 Val av ordförande för ett år  
 Stämman bifaller valberedningens förslag och väljer Jan Vestling till ordfö-

rande för ett år. 
 
 



 
 
§ 17 Val av kassör för två år 
 Stämman bifaller valberedningens förslag och väljer Lars-Göran Bokeskog 

som kassör för två år. 
 
§ 18 Val av ordinarie två ledamöter och två suppleanter för två år 
 Stämman bifaller valberedningens förslag och väljer Gunnar Rydin och Rupali 

Bhalearo som ordinarie och Hans Granberg och Andreas Winroth som supple-
anter. 

  
§ 19 Val av revisorer och suppleanter för 1 år 
 Stämman bifaller valberedningens förslag och väljer Göran Wikander och 

Kenneth Nordmark som ordinarie revisorer samt Anita Brännström Olsson 
som revisorssuppleant. 

 
§ 20 Val av festkommitté samt sammankallande för ett år 
 Stämman bifaller valberedningens förslag och väljer Andreas Gabriel och Mi-

kael Steen, tillika sammankallande.  
 
§ 21 Val av valberedning samt sammankallande för 1 år 
 Stämman bifaller valberedningens förslag och väljer Christin Mikaelsson 

(sammankallande), Cecilia Koskinen och Andreas Lind.  
 
§ 22 Städ- och arbetskvällar 

Stämman beslutar att det blir städkväll den 6 maj och arbetskvällar den 13 och 
14 maj. 

 
§ 23 Diskussion om parkeringsplatserna 
 Styrelsen har tidigare beslutat om två gästparkeringar vid den södra parkering-

en. Styrelsen föreslår att ytterligare tre gästparkeringar anordnas. Två vid östra 
parkeringen och en vid den norra.  

 
 Stämman diskuterar styrelsens förslag och det framkommer åsikter som är 

både för och emot förslaget varför stämman beslutar att bordlägga frågan.  
 
  
§ 24 Övriga frågor 

• i stället för att vi på städkvällen tvättar sopkärlen har styrelsen begärt 
att IL spolar ren sopkärlen 

• garagespecialisten har varit här och reparerat ett antal garageportar 
• om man vill ha uppgradering av fibernätet måste var och en begära det 

separat 
• ett brev har inkommit till styrelsen angående katter på området där man 

uppmanar ägarna att ta ansvar för sina katter 
 
 
 
 
 



 
 
§ 22  Avslutning 
 Jan delar ut blommor till Bernt Sehlin, Selamawit  Kefela, Christer Wangdell, 

Bengt Jonsson och Sune Höber som samtliga upphört med sina tidigare upp-
drag i samfälligheten samt till  stämmans ordförande Gunnar Åström. 

  
  Jan Vestling avslutar stämman och tackar alla närvarande 

  
 
  
 
 
 
 Vid protokollet 
 
 
 
 Bernt Sehlin   
 
 
  

  
 
Justeras 
 
 
 
Bengt Jonsson  Anders Fagerlund 


