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PROTOKOLL FÖRT VID ORDINARIE FÖRENINGSSTÄMMA I VIOLGATANS SAMFÄLLIGHETS- 

FÖRENING, ONSDAGEN DEN 30 JUNI 2021 UTANFÖR OMRÅDETS MILJÖHUS 

 

 

§  1. Till ordförande att leda stämman valdes Johan Denke. 

  

§  2. Till sekreterare valdes Lars Olén. 

 

§  3. Till justerare valdes Lars Mobacken och Fredrik Gustavsson. 

 

§  4. Styrelsens och revisorernas berättelser redovisades och godkändes. 

 

§  5. Styrelsen beviljades ansvarsfrihet under det gångna året. 

 

§  6. Inga framställningar från styrelsen redovisades. Inga motioner hade inkommit. 

 

§  7. Ersättning till styrelsen godkändes. 

 

§  8. Utgifts- och inkomststat (Budget) samt ny debiteringslängd (Kvartalsavgift) 7500:- från och med kvartal 3  

 godkändes. 

        

§  9. Johan Denke, Majvor Olén och Kristian Åkerström valdes som styrelseledamöter för två år. Elisabeth 

        Stålberg och Anders Nilsson valdes som styrelsesuppleanter för ett år. 

        Lars Olén och Johan Ström sitter kvar ett år till. 

 

§10.  Maria Jonasson valdes som revisor, Heléne Ekman som lekmannarevisor och Tina Andersson som 

lekmannarevisorsuppleant för ett år. 

 

§11.  Till valberedningen valdes Åke Lembing för ett år. En vakant plats ska tillsättas innan nästa 

föreningsstämma. 

 

§12.  - Häcken vid Forsvägen är stor och behöver klippas då den skymmer utsikten vid ut- och infart. Styrelsen 

  kontaktar Farmartjänst om detta. 

 - Staketet vid Forsvägen är dåligt och behöver bytas. Styrelsen kontaktar Farmartjänst om detta. 

 - Biltrafiken ökar på gångvägarna i vårt område. Då styrelsen inte fått gehör av kommunen att upprätta 

   farthinder, kom stämman fram till att det är bra om så många som möjligt skriver via kommunens hemsida  

  för att få till en ändring. Om ni ser någon köra fort i området, stanna och upplys personen i fråga om vad  

  som gäller, även om det råkar vara din granne. 

- Ett önskemål om bildande av en trivselgrupp framfördes. Om någon är intresserad av att vara med, 

  kontakta då Thomas Wettergren, 7 I. 

- Ett önskemål om inköp av en basketkorg framfördes. Då det förekom delade meningar om bollspelet kan 

  upplevas som störande av närboende, gav stämman styrelsen i uppdrag att undersöka saken närmare. 

- Laddstolpar får inte ingå i samfällighetsföreningen. Om intresse finns att bilda en grupp som vill driva  

  detta vidare, går det bra. 

- Om någon tillfälligt önskar ansluta sig till ett eluttag i någon av våra gemensamhetsanläggningar, t ex 

   miljöhusen, går det bra att kontakta styrelsen innan detta görs.        

         

§13.  Detta mötesprotokoll kommer att finnas på vår hemsida samt i miljöhus 2. 

 

 

 

 

 

  

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

Lars Olén                                                         Lars Mobacken                                        Fredrik Gustavsson 

(Sekreterare)                                                    (Justerare)                                                (Justerare) 


