
HÅLABÄCKS VÄRMEFÖRENING 
 

PROTOKOLL FÖRT VID ORDINARIE FÖRENINGSSTÄMMA I HÅLABÄCKS VÄRME- 

FÖRENING EK. FÖR., ONSDAGEN DEN 29 MARS, 2017 I HÅLABÄCKSSKOLANS AULA 

 

§  1. Förteckning över närvarande medlemmar upprättades. 62 personer från 49 fastigheter deltog.

  

§  2. Till ordförande att leda stämman valdes Ingvar Wahlgren. 

 

§  3. Till sekreterare valdes Lars Olén. 

 

§  4. Till justeringsmän tillika rösträknare valdes Lars Mobacken och Robin Lister. 

 

§  5. Dagordningen godkändes.  

 

§  6. Kallelsen till stämman hade skett i enlighet med föreningens stadgar. 

 

§  7. Förvaltningsberättelsen för 2016 lästes upp och godkändes. Verksamhetsberättelsen presenterades. 

 

§  8. Revisionsberättelsen för 2016 lästes upp och godkändes. 

        

§  9.  Balans- och resultaträkningen för 2016 fastställdes och godkändes. 

 

§10.  Styrelsen beviljades ansvarsfrihet under det gångna året. 

 

§11.  Årets vinst balanserades och godkändes. 

 

§12.  Arvoden för det löpande året godkändes. 

 

§13.  Ingvar Wahlgren och Majvor Olén valdes som styrelseledamöter. Johan Ström och Elisabeth Ståhlberg 

valdes som styrelsesuppleanter.  

 

§14.  Maria Jonasson sitter kvar som revisor och Henrik Olsson som revisorsuppleant. Heléne Ekman valdes som 

lekmannarevisor och Tina Andersson som lekmannarevisorsuppleant. 

 

§15.  Till ledamöter i valnämnden valdes Åke Lembing och Stig Ahlén. 

 

§16. Styrelsens förslag till ekonomisk plan för 2017 presenterades och godkändes.  

 

§17.  Övriga frågor: 

- Johan Ström, från den av förra årsstämman utsedda grupp som skulle utreda ett eventuellt ombildande från 

en ekonomisk förening till en samfällighetsförening, presenterade gruppens arbete.  Efter omröstning (Av 

49 fastigheter röstade 47 för, en emot samt en avstod) bestämdes att gruppen går vidare och påbörjar 

ansökningen. Arbetet kommer fortlöpande att redovisas på föreningens hemsida www.violgatan.se.                                         

- Styrelsen har tagit in offerter för byte av garageportarna. Även detta kan följas på föreningens hemsida.  

- Klagomål framfördes gällande kaniner som vistas på våra tomter samt skator som bygger bon i träd på  

  tomterna. - Det är varje fastighetsägares ansvar att hålla efter dessa djur så de inte stör eller skräpar ner.  

 - Renhållningen i området måste bli bättre. Släng inte cigarettfimpar och tuggummin på marken, sortera 

   bättre i miljöhusen samt samordna längvis och kör i väg det avfall som ska slängas på återvinnings- 

   stationerna i kommunen. Längrepresentanterna ska informera och hålla i detta.  

- Ansvarig för grannsamverkan i området, Helena Damberg rekommenderade samtliga att skaffa Trygve- 

  appen. Mer information finns på www.trygve.se. Styrelsen beslutade att köpa in och sätta upp skyltar i 

  området som visar att vi använder Trygve. 

- Kvartalsavgiften kommer att vara oförändrad, dvs 6500:-. 

 

§18.  Motioner: 

- Stegarna på husgavlarna, underhåll och ansvar: Stig Arne Landgren (9K) kommer att undersöka vilka  

  regler som gäller och därefter presentera dessa för styrelsen, som efter stämmans godkännande tar beslut 

  på vad som ska göras med de gamla stegarna. 

 

§19. Ingvar Wahlgren tackade för visat intresse och förklarade mötet avslutat. 

 

  

……………………….                                                                ………………………               ……………………… 

Lars Olén                                                                                     Lars Mobacken                          Robin Lister 

(Sekreterare)                                                                                (Justeringsman)                          (Justeringsman) 

http://www.trygve.se/

