
Bärnstenens samfällighetsförening 
 

Protokoll fört vid ordinarie årsstämma 2014-04-24 i Carlskyrkan 
 
 
§ 1 Stämman öppnas 
 Jan Vestling öppnar årsstämman och hälsar alla välkomna. Parentation hölls 

över Lennart Nordenborg. Jan erinrar om alla de insatser Lennart gjort för sam-
fälligheten under ett 15-tal år. Parentationen avslutas med en tyst minut. 

  
§ 2 Godkännande av dagordning 
 Den föreslagna dagordningen godkänns. 
  
§ 3 Val av ordförande för stämman 
 Till ordförande för stämman väljs Gunnar Åström. 
  
§ 4 Val av sekreterare för stämman 
 Till sekreterare för stämman väljs Gunnar Rydin. 
 
 § 5 Val av justerare tillika rösträknare 
 Till justeringspersoner och tillika rösträknare väljs Per-Anders Zingmark och 

Kjell Andersson. 
 
§ 6 Stämman behöriga utlysande 
 Stämman förklaras behörigen utlyst. 
 
§ 7 Fastställande av röstlängd 
 Stämman beslutar att närvarolistan (bilaga 1) ska utgöra röstlängd. 

 
 
§ 8 Styrelsens verksamhetsberättelse för år 2013-2014 
 Jan Vestling går igenom verksamhetsberättelsen. 
  Mötet beslutar att godkänna verksamhetsberättelsen. 

 
 
§ 9 Styrelsens ekonomiska redovisning för år 2013 
 Lars-Göran Bokeskog presenterar årsredovisningen för 2013. Utfallet för år 

2013 blev ett överskott på 252.666 kr. Jämfört med budget blev värmekostna-
derna 90.000 kr lägre, kostnaden för snöröjning blev 58.000 kr lägre än budge-
terat och kostnaden för kallvatten blev 34.000 kr lägre än budgeterat. Vi har 
även skjutit upp renoveringen av lekparken till i år för att göra allt på en gång. 
Där hade vi budgeterat 50.000 kr.   
Styrelsen föreslår att årets överskott på 252.666 kr överförs till reparationsfon-
den.  

 Mötet beslutar att godkänna den ekonomiska redovisningen. 
 
§ 10 Revisorernas berättelse 
 Göran Wikander föredrog revisorernas berättelse. Revisorerna har tagit del av 

samfällighetens bokföring och ej funnit anledning till anmärkning och rekom-
menderade därför att styrelsen beviljades ansvarsfrihet. 



 
§ 11 Ansvarsfrihet för styrelsen 
 Styrelsen beviljas ansvarsfrihet för det gångna året.  
 
§ 12 Behandling av inkomna motioner 
 Eftersom den inkomna motionen inte längre är aktuell beslutar årsmötet att 

lägga den till handlingarna. 
 
§ 13 Styrelsens förslag till inkomst- och utgiftsstat samt debiteringslängd för år 

2014 samt beslut om investeringar 
 Lars-Göran Bokeskog redogjorde för årets driftsbudget. Styrelsen föreslår 

samma debiteringslängd som föregående år. 
Andreas Winroth redogjorde för styrelsen förslag till upprustning av samfällig-
hetens lekparker. 
Årsmötet fattade beslut att avsätta 250.000 kr för renovering av samfällighet-
ens lekparker. Då finns det möjlighet att komplettera det lagda förslaget och 
byta ut skadat virke kring lekparkerna. I det beslutet ingår att vi själva utför ar-
betet. En lista delades ut där det fanns möjlighet att skriva upp sig redan nu.  

 
 

§ 14 Beslut ang åtgärder för att minska energiförbrukningen inom samfällighet-
en 
Jan Vestling redogjorde för arbetet som utförts enligt föregående års beslut med 
att rengöra värmesystemet. Det arbetet slutförs i augusti i år. Nästa steg vi fått 
rekommenderat för att sänka våra värmekostnader är att byta ut alla termostat. 
Livslängden för en termostat anser vara 15-17 år.  
Årsmötet fattade beslut att anta styrelsen förslag att byta ut alla termostat i sam-
fälligheten för en kostnad av 311,528 kr. Då ingår även packboxar. Termostaten 
ställs in på 23 grader från leverantören. En tidplan gällande bytet av termosta-
terna kommer att genomföras av styrelsen.  
Inom ramen för den antagna offerten kommer styrelsen att försöka inrymma 
rengöring av filter som finns i ett tjugotal hus. 

 
 

§ 15 Val av ordförande för 2 år  
 Stämman bifaller valberedningens förslag och väljer Gunnar Rydin till ordfö-

rande för 2 år. 
 

§ 16 Val av ordinarie två ledamöter och två suppleanter för två år 
 Stämman bifaller valberedningens förslag och väljer Anders Sjöström och Ce-

cilia Burstedt som ordinarie och Hasse Åsgran och Cecilia Rahm som supple-
anter. 

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

Margareta Jonsson som ordinarie revisorer samt Anita Brännström Olsson som 
revisorssuppleant. 

 
§ 18 Val av festkommitté samt sammankallande för ett år 



 Stämman bifaller valberedningens förslag och väljer Andreas Gabriel och Mi-
kael Steen, tillika sammankallande.  

 
§ 19 Val av valberedning samt sammankallande för 1 år 
 Stämman bifaller valberedningens förslag och väljer Christin Mikaelsson 

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

Stämman beslutar att det blir städkväll den 5 maj 18.00 och arbetskvällar den 
20 maj 18.00. Till städkvällen beställer vi sopning av hela området.  

 
§ 21 Information om parkeringsplatserna 
 Beslut fattades enligt styrelsens förslag på skyltar som sätts upp vid våra in och 

utfarter. 
 
 
§ 22 Information om Gnejsen 94 
 Jan Vestling informerade om kommunens planer för en provisorisk förskola på 

platsen mellan Bärnstenens och Gnejsens samfälligheter där det idag finns en 
innebandyplan under tiden Stengångens förskola renoveras. Arbetet med reno-
veringen kommer att pågå i 1,5 år. Ännu finns inget startdatum för arbete. 

 
  
§ 23 Övriga frågor 

• Jan Vestling ställde frågan om det finns boende som har problem med 
sin bredbandsuppkoppling. 3 av husen har dagligen problem med sin 
uppkoppling.  

• Jan Vestling informerade om gemensamma arbetsuppgifter innan 
sommaren. Förutom städ- och arbetskvällarna har vi behov av att utföra 
arbete med garagen, på parkeringarna och kring lekparken. 

• Gunnar Rydin informerade om att vår hemsida har fått ett helt nytt ut-
seende. Nu finns bra förutsättningar att jobba med förbättringar av in-
nehållet. 

 
 

 
§ 24  Avslutning 
 Jan Vestling delade ut blommor som tack till Katarina Emmoth, Åsa Wiklund 

för sina år i Styrelsen, till Kenneth Nordmark som varit revisor i samfällighet-
en samt till stämmans ordförande Gunnar Åström. Till sist avtackade Gunnar 
Rydin Jan Vestling för hans 15 år som ordförande i samfälligheten med blom-
mor och en valfri middag för 2. 

  
  Gunnar Åström avslutade stämman och tackar alla närvarande 

  
 
  
 
 
 



 Vid protokollet 
 
 
 
 Gunnar Rydin   
 
 
  

  
 
Justeras 
 
 
 
Per-Anders Zingmark  Kjell Andersson 


