
Protokoll for ordinarie arsstamma 2018-03-22, 
Ostra Lerbergets Samfallighetsforening Nr. 1 

Plats: Lerbergssko/ans matsal 

Protokoll fort efter kallelsens dagordning 

1. 	 Stamman oppnades 

Sittande 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 f6reslagna dagordningen godkandes av stamman. 

4. 	 Val av ordf6rande fOr stamman 

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

5. 	 Val av sekreterare 

Sittande sekreterare Kenneth Carlsson valdes enhalligt till sekreterare fOr motet av stamman. 

6. 	 Val av justeringsman och tillika rostraknare. 

Stefan Paulsson och Gunilla Henriksson valdes till justerare av arsmotesprotokollet samt till 

rostraknare. 

7. 	 Fbrvaltningsberattelse och revisionsberattelse 

Ordforanden laste upp forva/tningsberattelsen for 2017. Da revisorn inte hade mojlighet att narvara 

vid motet lastes revisionsberattelsen upp av sekreteraren Kenneth Carlsson. 

Bade fOrvaltningsberattelsen och revisionsberattelsen godkandes av stamman. 

8. 	 Ansvarsfrihet for styrelsen. 

Stamman beviljade styrelsen ansvarsfrihet for verksamhetsaret 2017. 

9. 	 Ersattning till styrelsen och revisorer 

Stamman godkande att ersattningarna skaliligga kvar pa samma niva som 2017. Det innebar foljande 

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 999 kr. 

10. 	 Styrelsens fOrslag till utgifts- och inkomststat samt debiteringslangd 

Stamman beslutade att vi fortsatter enligt de riktlinjer styrelsen foreslagit. 

Stamman beslutade enhalligt att foreslagen budget for 2018 godkanns. Det beslutades ocksa att 

arsavgiften for 171-andelen ligger kvar pa 1500 kr och skall vara betald senast 180531, att arsavgiften 

for 120-andelen ligger kvar pa 900 kr med sista inbetalningsdag 180930. For de som valt att delbetala 

fibernatet b/ir avgiften for 2018 sankt till 934 kr. Den skall vara betald senast 181130. 

Darmed godkande stamman ocksa presenterad debiteringslangd for 2018. 



11. Val av styrelse och styrelseordfi::irande 

Till styrelseordforanden valdes Fredrik Moran. 

Till 

ledamot Kenneth Carlsson Omval 

ledamot Lars-Olof Werme Omval 

ledamot Hakan Larsson Omval 

ledamot Gunilla Henriksson Omval 

ledamot Ricky Andinsson Omval 

suppleant Thomas Thorstensson Omval 

suppleant Herbert Birgman Omval 

12. 	Val av revisor och valberedning 

Tyvarr har valberedningen inte hittat nagon som viII ta pa sig uppgiften som revisor. Stamman 

beslutade darfor att styrelse och valberedning fortsatter arbetet med att ta fram ett forslag till 

revisorposten . En extra stamma sammankallas fOr beslut nar kandidat finns. Hittar vi ingen av vara 

medlemmar som viii ta pa sig uppdraget som revisor tvingas vi tyvarr kopa in tjansten externt. Som 

revisorsuppleant omvaldes Christer Westlund. 

Till valberedning valdes stamman Thomas Thorstensson . 

13. 	 Val till byafi::ireningen 

Byaforeningen ar vilande. Darfor valdes inga representanter till denna. 

14. 	 Forslag fran styrelsen och motioner fran medlemmarna 

Ftiljande motion fran medlemmar behandlades: 

Sk6tsel av gemensamhetsytar. 

Vi viII garna att styrelsen tar upp skotseln av vara gemensamma ytor i omradet. 


Vi upplever att omraden och gardar skots olika. Finns det nagon prioriteringsordning? 


angaende traden pa torget vid vart hus pa pi 139, har vi fatt besked i flera ar att det ska komma nagot 


foretag och beskara som de gjort pa andra gardar, men sa har aid rig skett. 


Nar vi boende runt torget gemensamt klippte ner ett av dem vid en staddag sa var det tydligen fel. 


Vid vart hus andra gavel ut mot Plojargrand liknar det en odetomt, har ar traden for hoga for att fa 


vara inne i ett bostadsomrade, buskarna halvdana. Har borde man riva och gora en fin plantering. 


Om detta inte ligger inom foreningens ansvarsomraden sa bor vi som forening i alia fall tvinga 


kommunen att roja upp. 


Stvrelsen informerade om att beskaring av traden pa det aktuella torget bestalldes av entreprenor 


tidigare i ar och arbetet utfordes i dagarna. 


Betraffande skotsel av de i motionen patalade ytorna sa ingar dessa ej i samfallighetens ytor. De 


forvaltas av kommunen. Stvrelsen har aterkommande kontakter med kommunen och har patalat 


bristerna och kommer att gora nva papekande, men det ar ofta till star hjalp om aven berorda 


fastighetsagare tar kontakt med kommunen. 


Styrelsen kommer aven att lamna ett svar direkt till den medlem som lamnat in motionen. 


Stamman godkande detta. 


Foljande forslag fran styrelsen behandlades: 


Parkeringar vid gemensamhetsgaragen 

Styrelsen fick pa arsmotet 2017 i uppgift att se over parkeringsmojligheterna vid 

gemensamhetsgaragen utmed sbdra de/en av Skbrdevagen. 

Styrelsen har tittat pa realistiska alternativ och kommit fram till foljande fOrslag tililosningar: 



a. Nya linjer malas upp pa befintliga parkeringsytor. Detta skulle medfora att vi fick in ytterligare 

fyra parkeringsplatser. Kostnaden beraknas t ill maximalt 500kr och sku lie inte ge nagra 

negativa effekter. 

b. Styrelsen arbetar vidare med att paverka kommunen om att anlagga parkeringsfickor langs 

Skordevagen rakt utanfor vara parkeringsytor. Detta borde kunna ge runt 10 

parkeringsplatser. Vid en fOrsta kontakt med gatukontoret var reaktionerna positiva. Medel 

saknas dock i arets budget. Styrelsen fortsatter dialogen med kommunen. 

Denna losning sku lie inte innebara nagra negativa olagenheter for ass och kostnaden belastar 

inte foreningen . 

Stamman godkande fOrslagen . 

Gemensamma stoddagar 

I omradets sodra del har vi vid ett par tillfallen anordnat staddagar dar de boende runt torgen hjalpts 

at att snygga till var utemiljo. Detta har fungerat bra och styrelsen fOreslar darfor att vi infor 

gemensamma staddagar av torgen och ytorna runt dessa arligen enligt foljande : 

Varstadning Forsta lordagen i maj. 

Hoststadning Forsta lordagen i oktober. 

Stamman beslutade enligt styrelsens forslag. 

15. 	Ovriga fragor. 

LEO-be/ysning vid gemensamhetsgarage. 

bnskemal togs upp am att tid en sam den installerade LED-belysningen skall vara tand okas. 

Belysningen styrs av rorelsedetektorer och idag upplevs tiden de ar tanda for kort . Tyvarr har vi fatt 

minska tiden de ar tanda efter klagomal fran boende norr om parkeringen. Stamman enades am att vi 

provar att oka tiden nagot. 

Framtida problem med hoga trod. 

Vid det torg som renoverades senast ar de trad som planterades av en typ som kan bli hoga. Vi bor ha 

kontroll pa detta och se till att de halls nere pa en lamplig niva. 

Laddning av elbilar. 

Mojligheter tilliaddning av elbilar kom ocksa upp stamman . Styrelsen har tidigare under aret fatt in ett 

par forfragningar angaende mOjligheten att ladda elbilar i garagen. Av kapacitetsskal ar detta tyvarr 

inte mojligt idag. Styrelsen har pa borjat ett arbete med att se over vilka mojliga losningar som finns 

och ar genomforbara inom var forening. Detta arbete kommer att fortsatta under 2018. 

16. Meddelande om tid och plats for stammoprotokoll 

Protokollet publiceras pa hemsidan www.lerbergetl.se. Medlemmar som meddelat att de onskar 

protokoll i pappersform, kommer att fa det levererat i brevladan. Detta skall ske inom 14 dagar. 

17. 	Stammans avslutande 

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

Lerberget den 22 mars 2018 

Protokoll fort av sekreteraren Kenneth Carlsson 

http:www.lerbergetl.se


Justeras 

Stefan Paulsson Gunilla Henriksson 


