
Protokoll for ordinarie arsstamma 2019-03-28, 
Ostra Lerbergets Samfallighetsforening Nr. 1 

Plats: lerbergsskolans matsal 

Protokoll fort efter kallelsens dagordning 

1. 	 Stamman bppnades 

Sittande ordforande, Fredrik Moran forklarade stamman oppnad och halsade samtliga deltagare 

valkomna. 

2. 	 Stammans behbriga 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 ordfbrande fbr 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 rbstraknare. 

Lars-Inge Clevestad och Jean Nilsbjer valdes till justerare av arsmotesprotokollet samt till rostraknare. 

7. 	 Fbrvaltningsberattelse och revisionsberattelse 

Ordforanden laste upp forvaltningsberattelsen for 2018. Revisorn laste upp revisionsberattelsen. 

Bade forvaltningsberattelsen och revisionsberattelsen godkandes av stamman. 

8. 	 Ansvarsfrihet for styrelsen. 

Stamman beviljade styrelsen ansvarsfrihet for verksamhetsaret 2018. 

9. 	 Ersattning till styrelsen och revisorer 

Stamman godkande att ersattningarna skall ligga kvar pa samma niva som 2018. 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 3000 kr. 

10. 	Styrelsens fbrslag till utgifts- och inkomststat samt debiteringslangd 

Stamman beslutade att vi fortsatter enligt de riktlinjer styrelsen foreslagit. 

Stamman beslutade enhalligt att foreslagen budget for 2019 godkanns. Det beslutades ocksa att 

arsavgiften for 171-andelen ligger kvar pa 1500 kr och skall vara betald senast 190531, att arsavgiften 

for 120-andelen ligger kvar pa 900 kr med sista inbetalningsdag 190930. For de som valt att delbetala 

fibernatet blir avgiften for 2019 sankt till 894 kr. Den skall vara betald senast 191130. 

Darmed godkande stamman ocksa presenterad debiteringslangd for 2019. 



11. 	Val av styrelse och styrelseordf6rande 

Till styrelseordfOranden valdes Fredrik Moran. 

Till 

ledamot Kenneth Carlsson Omval 

ledamot Lars-Olaf Werme Omval 

ledamot Thomas Thorstensson Nyval 

ledamot Gunilla Henriksson Omval 

ledamot Ricky Andinsson Omval 

suppleant Patrik Liljestrom Nyval 

suppleant Herbert Birgman Omval 

12. 	Val av revisor och valberedning 

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

Till valberedning saknades tyvarr kandidat varfOr ingen kunde valjas. Styrelsen far arbeta med att ta 

fram ett forslag till nasta arsmote. 

13. 	 Val till byaf6reningen 

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

punkt kan utga till dess att en byaforening ateruppstar. 

14. 	 F6rslag fran styrelsen och motioner fran medlemmarna 

Foljande motion fran medlemmar behandlades: 

Inga motioner har liimnats in. 

Foljande forslag fran styrelsen behandlades: 

Projekt for att ta fram en losning som mojliggor laddning av elbilar. 

Styrelsen har under 2018 fortsatt arbetet med att ta fram en losning som nu presenterades for 

stamman. 

Losningen skulle innebara att man i 4-garagen nar behov uppstar sakrar upp i befintligt matarskap och 

drar nya ledningar fram till respektive garageplats dar ett ladduttag satts upp. Ingen gravning eller 

utokning behovs fram till matarskapet. 

For de garage som har mer an fyra garageplatser kravs utover uppsakring och kabeldragning i garagen 

komplettering med fler centraler samt gravning av nya elkablar fran Energiverkets stationer. 

En grov kalkyl indikerar pa en kostnad runt 10000 kr per garageplats om kostnaden slas ut pa samtliga 

120 gemensamhetsgarage. Ett eventuellt genomforande skulle ske i takt med att behov uppstod och 

till viss del bekostas av medel som Finns fOr underhall av garagen. Uppskattningsvis skulle den summa 

som behovde tas ut av resp. 120-andel hamna runt 5000 kr. 

Det blev en del diskussioner och bl.a . foljande asikter framfordes: 


- Det ar fortfarande osakert om elbilar ar den framtida losningen. 


- Osakert vad Lantmateriet tillater att samfallighetsfOreningen gor och ansvarar for. 


- Kraver and ring i stadgar. 


- For tidigt att starta upp i dagslaget. 


Det kom aven upp att man kan titta pa ett enklar altarnativ dar man satter upp laddpalar istallet for 

att satta uttag i garagen. 



Diskussionen avslutades med en omrostning om styrelsens sku lie fortsatta undersoka mojligheter och 


i sa fall med vilket altiernativ. 


Alternativ 1 med framdragning till respektive garageplats rostades ner med klar majoritet. 


Alternativ 2 som avsag mojlighet att satta upp laddpalar fick en klar overvikt av ja-roster och stamman 


bes/utade darfor att styre/sen skulle arbeta vidare med detta forslag. 


Beslutet innebar endast att styrelsen skall undersoka moj/ighet for genomforande samt uppskattad 


kostnad. For ett eventuellt genomforande kravs ett nytt stammobes/ut . 


15. 	Ovriga fragor 

Fo/jande ovriga Frag~r togs upp pa motet: 

a. 	 Buskage bredvid 4-garage. 

En fastighetsagare undrade om det ar samfaflighetsf6reningen elfer kommunen som ansvarar 

fOr skotsel och underhall av buskagen mel/an garagelanga och tomt utmed Skordevagen. 

Den Fraga har varit uppe tidigare och svarat ar att det ar kommunen som ansvarar for dessa. 

b. 	 Dc'Jligt underhc111 Axgrdnd. 

F/era med/emmar patalade att underhall av saval planeringar som asfalt ar bristfaII igt i 

Axgrand . 

Det ar kommunen som avsvarar for Axgrand och styrelsen i foreningen har vid ett flertal 

til/fallen varit i kontakt med kommunen angaende underhallet. I hostas hade vi ansvariga fran 

kommunen ute pa plats och gick igenom omradet. De lovade da att vidta atgarder. Tyvarr 

Finns inte medel for en total omlaggning av asfa/tsytorna . 

Styrelsen uppmanade medlemmarna att aven de framfor klagomal direkt til/ kommunen. 

c. 	 Hogre hastighet po fibernatet. 

Idag ar hogsta hastighet som erbjuds i fibernatet 100/100 Mbps. Onskemal framfordes om 

hogre hastighet. 

Styrelsen undersoker vad Oresundskraft kan erbjuda och vad var befintliga utrustning k/arar 

av, samt vilka mojligheter det finns for uppgradering av denna. Information kommer via 

hemsidan. 

d. 	 Kylning Huvudcentral-fiberndtet. 

Huvudcentralen i vart fibernat ar placerad i Foreningslokalen. Da det under 


sommarmanaderna blir valdigt varmt i lokalen med risk for att utrustningen skadas sa 


foreslogs att vi satter upp nagon form av kylning. 


Styrelsen ombesorjer detta. 


16. 	 Meddelande om tid och plats fOr stammoprotokoli 

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

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

17. 	Stammans avslutande 

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

Lerberget den 28 mars 2019 

http:www.lerbergetl.se


Protokoll fort av sekreteraren Kenneth Carlsson 

Justeras 
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Lars-Inge Clevestad 


