
Protokoll for ordinarie arsstiimma 2020-11-05, 
Ostra Lerbergets SamfallighetsfOrening Nr. 1 

Plats: Hoganas Golfklubb 

Protokoll fort efter kallelsens dagordning 

1. 	 Stamman oppnades 

5ittande ordforande, Fredrik Moran forklarade stamman oppnad och halsade samtliga deltagare 

valkomna . 

2. 	 Stammans behoriga utlysning 

Ordforanden fragade deltagarna om motet var behorigt utlyst och stamman svarade enhalligt Ja. 

3. 	 Faststallande av dagordningen 

Den foreslagna dagordningen godkandes av stamman . 

4. 	 Val av ordforande for stamman 

Sittande ordforande Fredrik Moran valdes av en stamma till ordforande for stamman. 

5. 	 Val av sekreterare 

Sittande sekreterare Kenneth Carlsson valdes till sekreterare for motet av stamman . 

6. 	 Val av justeringsman och tillika rostraknare. 

Gunilla Henriksson och Ricky Andinsson valdes till justerare av arsmotesprotokollet samt till 

rostraknare. 

7. 	 Forvaltningsberattelse och revisionsberattelse 

Ordforanden laste upp forvaltningsberattelsen for 2019. Revisorn laste upp revisionsberattelsen . 

Bade forvaltningsberattelsen och revisionsberattelsen godkandes av stamman. 

8. 	 Ansvarsfrihet for styrelsen . 

Stamman bevi/jade styrelsen ansvarsfrihet fbr verksamhetsaret 2019. 

9. 	 Ersattning till styrelsen och revisorer 

Stamman godkande att ersattningarna for 2020 skall ligga kvar pa samma niva som 2019. Det innebar 

fo/jande ersattningar: Ordforande 10000 kr, sekreterare 8500 kr, kassor 8500 kr, forvaltare/ledamot 

6100 kr, suppleanter 3000 kr (vid minst 50% narvaro pa moten), webmaster 5000 kr och revisor 3000 

kr. 

10. 	Styrelsens fbrslag till utgifts- och inkomststat samt debiteringslangd 

Stamman beslutade att vi fortsatter enligt de riktlinjer styrelsen fbreslagit. 

Stamman beslutade enhalligt att foreslagen budget for 2020 godkanns. Det beslutades ocksa att 

arsavgiften for 171-andelen ligger kvar pa 1500 kr och skall vara betald senast 200531, att arsavgiften 

for 120-a ndelen ligger kvar pa 900 kr med sista inbetalningsdag 200930. For de som valt att delbetala 

fibernatet blir avgiften for 2020 sa nkt till 863 kr. Den skall vara betald senast 201130. 

Darmed godkande sti'imman ocksa preseriterad debiteringslangd for 2020. 



11. Val av styrelse och styrelseordfbrande 

Till styrelseordforanden valdes Fredrik Moran. 

Till 

ledamot Kenneth Carlsson Omval 

ledamot Lars-Olof Werme Omval 

ledamot Thomas Thorstensson Omval 

ledamot Gunilla Henriksson Omval 

ledamot Ricky Andinsson fil' iJ 4' Omval 

suppleant Patri k Li Ijestrom Omval 

suppleant Herbert Birgman Omval 

12. 	Val av revisor och valberedning 

Som revisor omvaldes Johan Carlsson och som revisorsuppleant omvaldes Christer Westlund. 

Till valberedning valdes Thomas Thorstensson 

13. 	 Val till byafbreningen 

ByafOreningen ar vilande. Darfor valdes inga representanter till denna . Stamman beslutade att denna 

punkt kan utga till dess att en byafOrening ateruppstar. 

14. 	Fbrslag fran styrelsen och motioner fran medlemmarna 

Foljande motion fran medlemmar behandlades: 

Motion Nr:l 

Stamman foreslas besluta 

att styrelsen upprattar en maillista over alia medlemmar i samfalligheten som accepterar att kallelser 

far skickas med epost. 

att styrelsen pa arsstamman skall redovisa svarforklarliga punkter genom att anvanda en 

miniprojektor. 

Styrelsen konstaterar att det hade underlattat styrelsens arbete avsevart om epost kunde anvandas 

for alia utskick till medlemmarna . Samtidigt konstaterar vi att det ar oerhort svart att fa detta att 

fungera i praktiken. Vi har tidigare gjort ett fOrsok att samla in epost adresser. Resultatet var inte 

speciellt Iyckat. Det ar svart att fa alia att skicka in sin adress och vi har aven en rorlighet med in- och 

utflyttning fran omradet som gar ett register svart att halla uppdaterat. Beslutades dock att vi gar 

ytterligare ett fbrsbk och ser vad vi far in . 

Betraffande anvandande av projektor vid arsmoten sa finns det en sadan i Lerbergsskolans matsal dar 

vi brukar halla vara moten. Denna var tankt att anvandas. Tyvarr blev det vid detta mote problem 

eftersom vi tvingades flytta motet i sista stund. 

Motion Nr:2 

Stamman foreslas besluta 

att gronomradet mellan de tva parkeringsomriidena vid Skordevagen far anvandas som parkeringsyta. 

att ge styrelsen i uppdrag att undersoka och kostnadsuppskatta olika alternativa losningar for 

utformning av parkeringsytan , samt uppsattande av laddningspalar. For eventuellt genomforande 

kravs ett nytt stammobeslut. 

att styrelsen arbetar vidare med att paverka kommunen om att anlagga parkeringsfickor langs 

Skordevagen rakt utanfor vara parkeringsytor. 



Betraffande gronomradet mel Ian parkeringsomradena sa kan styrelsen inte godkanna dessa som 

officiella parkeringsytor beroende pa att markytan inte motsvarar de krav som stalls pa en 

parkeringsyta. Vid parkering pa gronomr~det kan det finnas risk for skada pa bilar. Det beslutades pa 

stamman att styrelsen skall forsoka fa kommunen att hardgora ytan pa ett satt som motsvarar de krav 

man kan stalla pa en parkeringsyta. Om detta inte Iyckas skall styrelsen till nasta arsmote ha tagit fram 

en kostnad for en sadan losning. Beslut om eventuellt genomforande far da tas av stamman. 

Betraffande parkeringsfickor utmed Skordevagen sa kommer styrelsen att fortsatta bearbeta 

kommunen om detta. 

Att satta upp laddstolpar for laddning av elbilar pa gemensamhetsparkeringarna ser styrelsen som 

problematiskt. Det kommer oundvikligen att bli problem att hindra icke eldrivna bilar att parkera pa 

dessa platser. Dessutom ar den stora kostnaden for en sadan losning att fa fram tillracklig elkapacitet i 

natet. Laddstolpar kan dessutom inte sattas upp vid alia parkeringar. Det ar inte praktiskt mojligt att 

genomfora vid gemensakhetsgaragen till grandhusen. 

Alternativet med mojlighet att ladda elbilar i gemensamhets-garagen bedoms som ett klart battre 

alternativ och merkostnaden ar inte speciellt stor. 

Det beslutades att styrelsen skall arbeta vidare med att ta fram forslag och kostnad for att mojliggora 

laddning av elbilar i gemensamhetsgaragen. 

Motion Nr:3 och 4 

Motion Nr. 3 och 4 har samma fragestallning och hanteras darfor gemensamt enligt nedan. 


Undrar vad status.ar Qej:r;.iiffande uppgradering av hastigheten i fibernatet for samfalligheten? Denna 

t-.\ CO 1\ 

fraga har varit upp p;}senaste arsmotet. Idag kan man bara bestalla 100/100 Mbit/s vilket inte alltid 

racker om man t.ex anvander streaming for TV/film samt andra applikationer. Generellt sa kan 

tjansteleverantorerna ofta leverera upp till 1000 Mbit/s med ratt utrustning. Vid kontakt med 

bresundskraft far man svaret att det ar samfalligheten, inte varje enskild fastighetsagare som behover 

kontakta dem for att byta den utrustning som kravs for en hogre hastighet. 

Styrelsen har varit i kontakt med bresundskraft for ganska lange sedan for att fa uppgifter om en 

eventuell uppgradering. bresundskraft har ocksa varit ute pa plats och kollat vart nat. De har lovat 

aterkomma med atgarder och pris men vi har annu inte fatt nagot svar. 

Var forening var valdigt tidigt ute med att investera i ett fibernat eftersom vart gamla koaxialnat for 

kabel-TV var i valdigt daligt skick. Den utrustning som da var aktuell medger inte hogre hastighet an 

100 Mbit/s. Om vi skall mojliggora hogre hastigheter sa maste aktiv utrustning i var huvudcentral bytas 

ut men aven den switch som sitter i samtliga fastigheter och i vilken fibern ar ansluten maste bytas. 

Styrelsen raknar med att ha ett svar pa savallosning som kostnad inom kort. Denna kommer att 

redovisas i god tid innan arsmotet i mars. Dar far stamman ta beslut i fragan. 

15. 	 Ovriga fragor 

En fraga kom upp angaende vad som galler fbr beslut pa arsmote. 

Det som galler ar att det motioner och forslag fran styrelsen som kommer upp pa arsmote behandlas 

genom omrostning. Om en majoritet av de narvarande rostberattigade medlemmarna rostar for sa 

skall motionen/forslaget verkstallas. Medlems rostratt kan utovas genom ombud. Ombud far ej 

foretrada mer an en medlem . Ombud skall i forekommande fall medfora en underskriven och 

bevittnad fullmakt med aktuell datering. 

16. 	 Meddelande om tid och plats for stammoprotokoll 

Protokollet publiceras pa hemsidan www.lerbergetl.se. Detta skall ske inom 14 dagar. Medlemmar 

som meddelat att de onskar protokoll i pappersform, kommer att fa det levererat i brevladan. 

http:www.lerbergetl.se
http:status.ar


17. Stammans avslutande 
Ordforande Fredrik Moran tackade for visat intresse och forklarade motet avslutat. 

Lerberget den 5 nov 2020 

Protokoll fort av sekreteraren Kenneth Carlsson 

Justeras 


