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KLOGKARÄNGENS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING

Protokol för Klockarängens samfällighetsförenings årsmöte 2021
Lördagen den 28 augusti, kl. 10:00 i Vätö Folkets hus.

Dagordning:
1. Stämmans öppnande

2. Val av ordförande för stämman
Stämman valde Ove Salin.

3. Val av sekreterare för stämman
Stämman valde Annika Lastell Haglund.

4. Val av tvà justeringsmän tillika rösträknare
Stämman valde Stefan Larsson och Marianne Plantz.

5. Godkănnande av dagordning
Stämman godkände dagordningen.

6. Fråga om kallelse skett i enlighet med föreningens stadgar
Stämman ansåg att kallelse skett enligt stadgama.

7. Röstlängd och fullmakter (bilagor till originalprotokollet)
I röstlängden klargörs vilka röstberätigande som är närvarande (fysiskt eller via ombud)
på mötet. Röstlängden upprättades genom att alla närvarande skrev på en närvarolista,
och att alla fullmakter samlades in. 24 medlemmar närvarade fysiskt. 3 medlemmar
närvarade genom ombud. Varje fastighet har en röst.
Röstlängden godkändes.

8. Styrelsens förvaltningsberättelse från föregående år (bilaga till originalprotokollet)
Ove Salin (ordförande) berättade om verksamhetsåret.
Tillägg till förvaltningsberättelsen:

a. Arbetet med att återställa vägar och diken efter att IP-Only grävt ner fiber visar sig
trots alit inte vara avslutat:

IP-Only ska gräva för fiber på Gäddans väg (från Gäddans väg 3 och
framåt)
På Sikens väg har det kommit upp stenar i vägen och IP-Only behöver
åtgärda detta.

i.

i.

En önskan om att styrelsen ska skicka ut underhällsplanen som en bilaga till kallelsen till
årsmötet framfördes av en medlem. Detta ska styrelsen göra fr.o.m. nästa år. I ảr skickas
underhålsplanen ut tillsammans med protokollet.

9. Styrelsens ekonomiska berättelse fråản föregående år (bokslut) (bilaga till
originalprotokollet)
Ove Salin (ordförande) berättade om föreningens ekonomi.

a. Arets resultat - Gemensamhetsanläggning 1 (väg och bad)
Arets verksamhet 2020 har givit ett överskott för Germensamhetsanläggning 1 på
88 000 kr. Överskottet beror till största delen på utebliven snöröjning.

b. Arets resultet - Gemensamhetsanläggning 2 (vatten och grönområdet)
Arets verksamhet 2020 har givit ett överskott för Gemensamhetsanläggning 2 på7
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300 kr.

10. Revisorernas berättelse från föregående år
Anna Mocsáry (revisor) gick igenom revisionsberätelsen. Efter granskning av årets
affärsredovisning och styrelsens protokoll har revisorerna funnit allt i god ordning. Arets
resultat för båda anläggningarna uppgår till 95 308 kronor.
Revisorema föreslog att styrelsen beviljas ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret.

11.Ansvarsfrihet för styrelsen
Stämman beslutade att bevilja styrelsen ansvarsfrihet.

12. Inkomna motioner
Inga motioner har inkommit från föreningens medlemmar.

13. Ersätning till styrelsen och revisorer.
Stämman beslutade att godkänna att ersättningen är 1000krtmöte till styrelsemedlemmar
och 200Okrlår till revisorer.

14. Styrelsens förslag till utgifts- och inkomststat samt debiteringslängd (budget och
avgift till samfälligheten)

Stämman godkände att:
a. Överskotten Överförs till eget kapital
b. Årsavgiften för föreningens medlemmar är oförändrad för 2021.

Arsavgiften för gemensamhetsanläggning 1 (väg och bad) är 2100 kr och för
gemensamhetsanläggning 2 (vatten och grönområde) 1000kr. Totalt 3100kr.

C. Ersättningen för deltagande i arbetsdagen blir fortsatt 800 kr.
Återbetalningen för arbetsdag å 2021 regleras i samband med åsavgiften 2022.

15. Val av styrelse och styrelseordförande
Ove Salin (ordförande) föredrog valberedningens förslag till styrelse.

Ordförande
Till ordförande för 2021 valdes Ove Salin.

Styrelseledamöter
Omval 2 år: Annika Lastell Haglund, Ove Salin
Nyval 2 år: Jonas Dahl, Carl Richson
1 år kvar: Sture Nyström, Linda Ullmark, Karin Linder

Suppleanter
Nyval 1 år: Maria Rystedt Ekström, Lennart Holmlund

16. Val av revisorer
Till revisorer för 1 år valdes: Rose-Marie Danielsson, Anna Mocsáy
Till revisorssuppleant valdes: Agneta Ekebom

17. Fråga om val aV valberedning
Till valberedning valdes: Ingela Zetterberg, Frida Akerlund
Till valberedningssuppleant valdes: Margareta Kihlström

18.Övriga frágor
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a. Sommarvattnet. Vi har haft flera läckage under sommaren och tillfälligt varit
tvugna att stänga av vattnet pga att vattnet i brunnen var slut (lågt grundvatten).
Vattenslangarna i anläggningen är original sen områdets byggdes men dessa
slangar är fortfarande ok. Det som orsakat problem är gamla och trasiga
kopplingar och kranar. Sture och Ove har gått runt ii området och inspekterat alla
kopplingar för att dokumerntera vilka som behöver bytas ut. De har även
dokumenterat hur ledningarna går och var vi tilfälligt kan stänga av delar av
anläggningen vid behov. Styrelsen ska nu planera för att byta ut gamla och trasiga
kopplingar så snart som möjligt.
Vi uppmanar alla husägare att vara sparsamma med det gemmensamma vattnet
(även om man har egen brunn) och att inte använda sommarvattnet till att fylla
pooler eller vattna gräsmattan. Fastighetsägare bör också stänga av huvudkranen
in till tomten/huset när de inte är där.
Ett förslag från en medlem är att om man använder stora mängder vatten ska man
kunna visa upp ett kvitto på att det beställts och levererats ut med lastbil eller
liknande. Styrelsen följer upp detta.

b. Rishögen vid infarten. Det pågår en dialog mellan bonden och markägaren om
vem som är ansvarig för att ta bort denna rishög. Ett förslag från en medlem är att
vi som föreningen tar bort högen eller ser till att den blir borttagen. Styrelsen följer
upp detta.

C. Tack till Zuzanne, Tommy och Ronny för er tid i styrelsen!

19. Meddelande av plats där stämmoprotokollet finns tillgängligt
Stämmoprotokollet ska skickas ut via email (tillsammans med underhållsplanen). Det
kommer även finnas tillgängligt på hemsidan: www.klockarangen.se och finnas uppsatt
på föreningens anslagstavla vid brevlådorna pả Klockarängsvägern.

20. Stämmans avslutande

Mötesordförande Mötessekreterare

Ove Salin Annika Haglund

Justeras Justeras

Stefan Larsson Marianne Plant
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