
Protokoll – Årsmöte

Tordyveln samfällighetsförening
Söndagen den 5 maj 2019 kl 10.00 i stora lekparken.

1. Mötets behöriga utlysande

Mötet öppnades av Pelle Karlson, ordförande och ansågs behörigen utlyst.
De närvarande medlemmarna presenterade sig med namn och adress.

2. Godkännande av dagordning

Dagordningen godkändes.

3. Val av ordförande för årsmötet

Pelle Karlson valdes att leda mötet.

4. Val av sekreterare för årsmötet

Anton Westin valdes till sekreterare för mötet.

5. Val av två justeringsmän tillika rösträknare

Larissa Nielsen och Patrik Liljeberg valdes till justeringsmän och rösträknare.

En diskussion hölls kring det faktum att det är svårt att tillsätta föreningens olika funktioner på grund av begränsat 
intresse bland medlemmarna.
Rullande schema alternativt köp av tjänster externt kan komma att utredas.

6. Upprättande av närvarolista

Närvarolista upprättades.

7. Styrelsens och revisorernas årsberättelse för år 2018

Styrelsen och revisorernas berättelse föredrogs och godkändes.

8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen

Styrelsen beviljades ansvarsfrihet.

9. Framställan från styrelsen och motioner från medlemmarna:

 ✓ inga har inkommit

10. Budget och årsavgift för år 2019

Budget och årsavgiften 3200:- fastställdes enligt bifogad budget.

11. Val av styrelse

Pelle Karlson - Ordförande - 2019 – pelle.karlson@annas.se
Anton Westin - Sekreterare – 2018-19 – anton@mwab.se
Gabriella Lundgren - Kassör – 2018-19 – gabby.lundgren@gmail.com
Larissa Nielsen - Ledamot – 2019-20 – larissa.nielsen2122@gmail.com
Kristina Norhammar - Suppleant – 2019 – kristina.bark@gmail.com

12. Val av revisorer

Staffan Sörling och Katarina Cummings valdes till revisorer.



13. Val av valberedning.

Frank Schipper och Patrik Liljeberg valdes till valberedning.

14. Val av städledare

Christian Uhlir, Erika Lantz, Annika Ahlborg och Severin Eketorp valdes till städledare.

Städning av det egna området + lekplatsen + gångvägen bör samordnas av respektive städledare under följande veckor:
Bäckvägen övre: V43
Bäckvägen nedre: V12
Rösvägen övre: V23
Rösvägen nedre: V34

15. Val av ansvarig för grannsamverkan

Robert Lundberg valdes till ansvarig för grannsamverkan.

16. Val av webbmaster

Carl Vad-Schutt valdes till webbmaster.

17. Status fiber/bredband

Situationen och offerten som inkommit diskuterades. Det konstaterades att priset för en annan lösning än den befintliga 
blir alldeles för högt (grävning och kanalisation ca 1 600 000 kr) och ärendet läggs därmed ned.

18. Övriga frågor

En diskussion hölls om att det är många barn i området och att bilar ibland håller för hög hastighet. Förslag om flyttbara
farthinder lades fram, men inget beslut fattades. Kontentan av diskussionen var att nedre Rösvägen har ordnat ett eget 
farthinder och att det är upp till medlemmarna i respektive område att ordna något liknande vid behov.

En diskussion hölls kring huruvida samfällighetens kapital bör flyttas till ett räntebärande konto.
Kassören utreder ärendet.

Förra årsmötet beslutades om införskaffning av en redskapsbod för förvaring av samfällighetens verktyg och redskap.
Ingen utveckling har skett i ärendet sedan dess, och ett nytt beslut togs om att inte skaffa någon redskapsbod och att 
istället köpa in två extra trimmers utöver de befintliga två, så att varje städledare får varsin för förvaring. Severin 
Eketorp införskaffar nya trimmers.

En diskussion hölls kring möjlighet till container för trädgårdsavfall. Inget beslut fattades. Kontentan av diskussionen 
var att de hämtningar av trädgårdsavfall som kommunen tillhandahåller räcker långt, och att större avfallshantering är 
varje medlems eget ansvar.
Se https://www.taby.se/bygga-och-bo/avfall-och-atervinning/sortering-och-atervinning/tradgardsavfall/

En diskussion hölls kring eventuell trädklippning i lekparken. Då ingen närvarande medlem hade starka åsikter i ärendet
så beslutades det om att inte vidta någon åtgärd tills vidare.

En diskussion hölls kring trädfällning på samfällighetens mark.
Trädfällning på samfällighetens mark är varje medlems ansvar, men en planerad fällning måste godkännas av styrelsen 
innan åtgärd får vidtas.

19. Mötet avslutas

Mötet avslutades av Pelle Karlson och städdag med korvgrillning vidtog.
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