
Protokoll fört vid Långrevsvägens Nya 

Samfällighetsförenings årsmöte den 25 mars 2015 

 

10 hushåll var närvarande. 

 

§1. Mötets öppnande 

Bengt Viktor hälsade välkomna och förklarade därmed mötet för öppnat. 

§2. Val av ordförande för årsmötet 

Björn Andersson valdes som ordförande för mötet. 

§3. Godkännande av dagordning 

Dagordningen godkändes. 

§4. Val av mötessekreterare 

Till mötessekreterare valdes Annicka Andersson. 

§5. Val av två protokolljusterare 

Till justerare valdes Eva Stenborg och Karl-Arne Stenborg. 

§6. Årsmötets stadgeenliga utlysning 

Det konstaterades att årsmötet varit utlyst i tid. 

§7. Styrelse- och revisionsberättelse 

Mötet bestämde att friskriva de nya ägarna från fastighetsskulden på Ringnotsvägen 10. 

Med detta tillägg och en förklaring om varför, godkändes styrelse- och revisionsberättelsen. 

§8. Ansvarsfrihet för den avgående styrelsen 

Ansvarsfrihet gavs till den avgående styrelsen. 

§9. Framställningar från styrelsen och motioner från medlemmarna 

En förklaring av styrelsens skrivelse till medlemsmötet angående dagvattensystemet gjordes 

och därmed bifölls skrivelsen. 

§10. Styrelsens förslag till utgifts- och inkomststat samt debiteringslängd 

Styrelsens förslag om oförändrad medlemsavgift godkändes. 

§11. Val av styrelse och styrelseordförande 

Bengt Viktor valdes till ordförande på ett år. 

Till ledamöter på två år valdes Håkan Björkqvist och Ida Kruse. 

Till suppleanter på ett år valdes Hans Jakobsson och Nina Sandberg. 



§12. Val av revisorer 

Till revisorer valdes Anna Wilsson och Mikael Magnusson. Till revisorsuppleant valdes Eva 

Stenborg. 

§13. Val av valberedning 

Till valberedning valdes Håkan Wilsson och Karl-Arne Stenborg. 

§14. Övriga frågor 

Karl-Arne tog upp en fråga om våra avloppspumpar. Det kan bli så att kommunen tar över 

ansvaret för dessa. Villaägarnas förening håller på att driva denna fråga och behöver mer 

medlemmar med sådana pumpar som vi har. Karl-Arne blir kontaktman och meddelar 

styrelsen när det kommer nyheter. 

Peo tog upp problemet när det gäller hastigheten inom området. Vi kör alldeles för fort! 

Vissa av medlemmarna vill ha vägbulor och / eller chikaner. Detta är väldigt dyrt och det kan 

ställa till det vid skottning. Vi börjar med att sätta upp 20-skyltar och talar om för varandra 

och våra gäster att tänka till och slänga en blick på hastighetsmätaren.   

Järnpollaren vid Långrevsvägen (efter torget norrut) vill bli flyttad på. Vi kollar på detta på 

städdagen. 

§15. Meddelande av plats där stämmoprotokollet hålls tillgängligt 

En kopia sätts upp på anslagstavlan vid ”Torget” och originalet finns hos ordinarie 

sekreterare Hans Eriksson. 

§16. Avslutning 

Björn tackade för ett bra möte och avslutade därmed mötet. 

 

Vid tangenterna        Justerare   Justerare 

 

 

Annicka Andersson        Eva Stenborg  Karl-Arne Stenborg 

 

 


