
81 oU riskans

samfällighetsförening

Protokoll vid årsstämma i Blodriskans Samfällighetsförening

Datum: 2016-04-14

Plats: Ungdomsgården vid Förbovallen

Närvarande: Närvaro enligt bifogad lista

1. Stämman öppnades av Daniel Labe.

2. Mötets behöriga utlysande godkändes.

3. Dagordningen godkändes av stämman.

4. Val av ordförande för stämman valdes till Daniel Labe.

5. Val av sekreterare för stämman valdes till Judith Pettersson.

6. Justerare för stämman valdes till Thomas Dahl och Sölve Mattsson.

7. Styrelsens och revisorernas berättelser godkänndes.

8. Styrelsen beviljades ansvarsfrihet.

9. Ersättning för styrelsen står kvar från föregående nivå.

10. Inga inkomna motioner har kommit in under året.

11. Utgift och inkomststat godkändes.

12. Daniel Labe valdes till ordförande under ett år.

Magnus Kristiansson valdes till styrelseledamot på två år.

Judith Pettersson valdes till styrelseledamot på två år.

Daniel Mårdh valdes till suppleant på ett år.

Derek Diener valdes till suppleant på ett år.

13. Karin Medows-Jönsson valdes till revisor.

14. Valberedning valdes till Annelie Hykkö GG9 och Kathrine Fagersson GG53.

15. Arbetsdagar under 2016 valdes till 24:e april kl 10:00 och 23:e oktober kl 10:00.

16. Övriga frågor

Belysningsarmatur

Alla lampor är ny bytta dock är det en st. lampa som det är fel på. Den är reklamerad och

tillverkaren kommer och byter hela lampan under nästkommande vecka. Vi vill ha ytterligare

en lampa vid elskåpet vid lekplatsen samt skall lamporna vid skyltbelysningen bytas ut.

Alla färgkoder som används på husen skall läggas upp på vår hemsida. Vill man måla i en

annan färg är våra standardfärger skall man kontakta närmsta grannar samt

stadsbyggnadskontoret. Styrelsen skall även informeras om detta.

Vi har alla fått nya soptunnor, förslag inkommit att man kan dela en tunna med sin granne,

då skriver man avtal och informerar Mölndals Stad.

Asfalt

Vi har tagit fram 3 st. offerter för asfaltering av vår gata, asfalten lades 1993, Peab, Skanska,

NCC har lämnat in dessa. Vår gata blev aldrig färdigställt, man skall lägga på ytterligare ett



lager asfalt efter två år efter asfaltering och detta har ej gjorts. Skulle vi asfaltera om nu

skulle det bli billigare då asfalten trots allt är i gott skick. En oberoende konsult kommer och

besiktigar vår gata så som den är idag och styrelsen kallar till ytterligare stämma efter detta

möte. Stämman godkänner konsultkostnad.

lP-avtal

lp kostar 289 kr/fastighet. Med det nya avtalet kommer samhällighetsavgiften ej att höjas.

Ny router tillkommer varje hushåll i det nya avtalet. Många upplever att de får olika bud från

Telia då de ringer och pratar med dem.

VA

Vi äger vårat VA system, nya fastighetsgränser drogs 2003 och då gjordes det fel och vi har

blivit fakturerade för mycket. Varje hushåll kan kräva tillbaka 250 kr/antal de bott i

samfälligheten upp till 10 år. Om Alla i föreningen skulle gå ihop som en slutkund skulle vi

kunna spara mycket pengar. Det skulle då kosta oss 9 000kr/år kontra 48 000 kr/år som vi

betalar idag. Dagvattensavgiften har även den blivit feldebiterad, där kan vi kräva tillbaka 78

kr/år. Föreningen gör en skrivelse till Mölndals stad ang att lantmäteriet gjort fel, sedan

undersöker styrelsen vidare om vi skall ha individuell förbrukningsavgift eller om föreningen

blir slutkund.

Lekplatsen ser sjaskig ut, vi skulle behöva göra en översyn, sand i sandlådan skall bytas vart

tredje år, staketet och grinden behövs bytas samt trappan upp vid rutschkanan. Styrelsen får

beviljat en budget på 100 000 kr att genomföra upprustning av lekplatsen. Rutschkanan låter

mycket numera, vi behöver fylla på med sand under den så att det inte låter då den brukas.

Föräldrar: Håll era barn under uppsikt i gatan! Låt dem ej köra med bobbycar utan uppsikt,

det är farligt och det låter otroligt mycket.

Flaggansvariga fortsätter ett tag till.

Vi sätter upp en spegel längst ner vid gången bakom 55 och undersöker om vi skall sätta upp

en spegel längst upp på gatan.

17. Daniel mötet avslutat.
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