
Protokoll för ordinarie årsstämma 2008-03-30, Östra Lerbergets Samfällighetsförening nr 1 
 
Plats: Lerbergsskolans matsal 
 
Protokoll fört efter kallelsens dagordning. 
 

1. Stämmans öppnande 
Sittande ordförande Lennart Möller förklarade årsmötet öppnat och hälsade samtliga deltagare 
välkomna . 
 
2. Stämmans behöriga utlysning 
 Lennart Möller frågade deltagarna om mötet var behörigt utlyst och stämman svarade enhälligt, JA. 
 
3. Fastställande av dagordning 
Lennart Möller frågade stämman om de accepterade dagordningen och stämman svarade enhälligt JA. 
 
4. Val av ordförande för stämman 
Sittande ordförande Lennart Möller valdes av en enhällig stämma. 
 
5. Val av sekreterare  
Fredrik Morän valdes till sekreterare av en enhällig stämma 
 
6. Val av justeringsmän och tillika rösträknare 
Jan-Inge Clevestad samt Thomas Thorstensson valdes enhälligt till justerare och rösträknare och tillika 
justerare av årsmötesprotokoll. 
 
7. Förvaltningsberättelse 
Förvaltningsberättelsen lästes upp av Fredrik Morän och stämman godkände denna. 
 
8. Revisionsberättelse 
Revisor Tony Blomkvist läste upp revisionsberättelsen och kassör Lars-Olof Werme gick igenom 
budget och utfallet av denna. Stämman godkände upplägget av detta.   
 
9. Ansvarsfrihet för styrelsen  
Stämman beviljade ansvarsfrihet för styrelsen för verksamhetsåret 2007. 
 
10. Förslag från styrelsen och motioner från medlemmar. 
Fredrik Morän läste upp 2st motioner. En var en gammal motion från Kerstin Aghammar där hon vill 
veta vad vi skall göra åt fula och nersågade träd, samt asfalten som har blivit förstörs av dessa träd. 
Herbert Birgmann berättade att han har tagit upp detta med kommunen vid flera tillfällen och att han 
kommer att fortsätta med detta tills vi får det åtgärdat. Eventuellt får samfälligheten betala lite av 
denna kostnad. Motion nr 2 kom från Lennart Möller och gällde upprustning av de fyra torgen på 
Plöjargränd som ligger på samfälldmark. Upprustningen skulle då innefatta byte av plattläggning och 
vid behov byta, flytta buskar och träd samt bygga en liten sandlåda på varje torg. Eventuellt skall även 
torgen förses med bord, bänk och en pergola. Stämman beslutade att styrelsen skulle ta in offert på 
detta och sedan åtgärda torgen. 
 
11. Ersättning till styrelsen och revisorer 
Stämman godkände att ersättningarna skulle ligga kvar på samma nivå som för år 2007. Vilket innebär 
följande ersättningar, ordförande 10000kr, sekreterare 8500kr, kassör 8500kr, förvaltare 6100kr, 
suppleanter 3000kr och revisor 999kr 
 
12. Fastställande av budget för 2008 
Det beslutades enhälligt att föreslagen budget för 2008 skulle fastställas. 
Det beslutades också att årsavgiften för 171-delen är 1500SEK och skall vara betald senast den 1/5-
2008, och att årsavgiften för 120-delen är 1100SEK och skall vara betald senast 1/10-2008. 
 
 
13. Val av styrelse och styrelseordförande  
Till styrelseordförande valdes Lennart Möller 
Till 



ledamot  Jari Aaltonen         nyval 
ledamot  Rolf Olofsson            omval 
ledamot  Lars-Olof Werme        omval 
ledamot  David Drottendal         omval  
ledamot  Fredrik Morän             omval 
ledamot  Herbert Birgmann        omval 
ledamot  Tapani Granrot             nyval 
suppleant Kennet Carlsson            nyval 
suppleant Mari Hallengren             nyval     
  
 
14. Val av revisor 
 Sittande revisor Tony Blomkvist omvaldes av stämman. 
 
15. Val av valberedning  
Sittande Christian Stark omvaldes av stämman. 
 
16. Val till byaföreningen  
Sittande Christian Stark och Lars-Olof Werme sitter kvar intill nästa årsmöte. I slutet av mötet 
kontaktades styrelsen av Martin Petterson som ville ställa upp i byaföreningen. Styrelsen kommer att 
lämna hans namn och telefonnummer till byaföreningens representanter. 
 
17. Information om nytt områdesnät 
Fredrik Morän berättade för medlemmarna att styrelsen hade fått in 3st offerter angående byggnation 
av ett nytt områdesnät. Av dessa tre så valde styrelsen ut en, vilket blev Öresundskraft. Fredrik Morän 
lämnade sedan över ordet till André Renström och Kent Svensson från Öresundskraft. André och 
Kent informerade medlemmarna om allt från vad fiber är till hur man bygger ett nät och vad det 
skulle kosta varje enskild medlem beroende på vad för tjänster de vill använda. Efter detta fick 
medlemmarna ställa frågor om allt de undrade över. Där efter informerade kassör Lars-Olof Werme 
om kostnaderna för byggnationen samt om hur mycket samfälligheten kommer att få låna och vad 
detta skulle kosta för den enskilde medlemmen. Total kostnad för byggnationen är ca 3,2 miljoner 
varav samfälligheten skulle låna 3 miljoner på 25år. Detta skulle då bli en kostnad för den enskilde 
medlemmen på ca 17000kr i en engångs kostnad eller ca 1600kr/år i 25år. 
 
18. Beslut om nytt områdesnät 
Stämman skulle rösta om man ville ha ett fiberbaserat områdesnät. Diskussioner uppkom om 
stämman var redo att ta ett sådant beslut och det blev först en omröstning rörande om man skulle 
rösta om det eller inte. Efter röstning med handuppräkning så blev det ett JA för att rösta om 
områdesnätet. Röstningen genomfördes genom handuppräkning och rösträkning. Stämman röstade 
JA till att bygga ett nytt fiberbaserat områdesnät med rösterna 54 för och 42 emot. Totalt röstade 96 
hushåll av 171. 
 
19. Övriga frågor 
Inga övriga frågor. 
 
20. Meddelande om tid och plats för stämmoprotokoll 
Protokollet sätts upp på samfällighets lokalens fönster inom 14 dagar från mötets datum. 
 
21. Stämmans avslutande 
Ordförande Lennart Möller tackar för visat intresse och förklarar att mötet är avslutat. 
 
 
Lerberget den 30 mars 2008 
Protokoll fört av sekreterare Fredrik Morän 
 
Justeras 
 
 
______________________________       ______________________________ 
Thomas Thorstensson  Jan-Inge Clevestad 


