
1(4)

Sl i perns sa mfä I I ighetsfören i ng
(org,Nr 7L7911-5469)

Protokoll från årsstämma 9 maj 201,6
Ordförande Magnus Buchholt hälsade de närvarande välkomna och förklarade årsstämman öppnad.

1. Val av ordförande för stämman
Till ordförande för stämman valdes Magnus Buchholt

2. Val av sekreterare för stämman
Till sekreterare för stämman valdes Nils Topphem.

Val av två justeringsmän
Att justera dagens protokoll valdes Katina Giannopoulos och Martin Svensson

Styrelsens och revisorernas berättelser
Ordförande Magnus Buchholt föredrog föreningens verksamhetsberättelse för 2015

och kassören lngrid Hjerpe föredrog årets räkenskaper samt revisionsberättelse.
Bilaga L, 2 och 3.

Ansva rsfrihet för styrelsen
Mötet beviljade styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2015

Framställningar från styrelsen eller motioner från delägare.
Några framställningar från styrelse eller motioner från delägare förelåg inte

Ersättning till styrelsen samt revisorerna
Mötet beslöt att bibehålla en oförändrad nivå på arvodet till styrelse och revisorer

3.

4.

5.

6.

7.

Ordinarie styrelseledamot (ordförande, sekreterare och kassör)

Styrelsesu ppleant
Revisor och revisorssuppleant

2000 kr

999 kr
600 kr

8. Styrelsens förslag till utgifts- och inkomststat samt debiteringslängd
lngrid Hjerpe föredrog styrelsens förslag till inkomst- och utgiftsstat samt utdebitering för
2016. Bilaga 3 och 4.

Förslaset diskuterades.
Frågor ställdes om storleken på utdebitering, dels ijämförelse med utdebitering i närliggande

samfälligheter och dels den kraftiga höjning av utdebiteringen som skett de senaste åren.

Under 2015 har även tillkommit en kostnad för skötsel av gemensamma markytor.
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Stvrelsen informerade sin uppfattnine om skillnader och orsaker.
Beträffande skillnaden med närliggande samfälligheter är vår förening till skillnad från övriga
i östra Stångby, ägare till gatorna, gemensamma va-installationer och gatubelysning.
Den största enskilda posten i årsbudgeten är avsättning till underhållsfond. Orsaken till den
kraftiga höjningen av utdebitering förklaras av att när föreningen tog över ansvaret från
byggföretaget JM så fanns inte lagstadgad underhållsplan upprättad, JM informerade inte
heller om kravet och förutsättningarna och styrelsen saknade initialt kunskap om
underhållsplan och hur en sådan skulle upprättas. Underhållsplan upprättades 2014.

Utdebiteringen balanserar nu förväntade underhållsbehov enligt den upprättade planen.

Efter beslut av årsstämman 2015 skrevs avtal med företaget "dod Service" för skötsel av
gemensamma markytor. Tidigare hade ambitionen var att ha fixardagar då fastighetsägarna
gemensamt städade och rensade ogräs etc. Dessa fixardagar fungerade inte. Endast ett fåtal
av fastighetsägarna medverkade och begränsades till en eller två tillfälle/år. Den bristfälliga
skötseln har dessutom bidragit till att det blivit sättningar i stensättning och asfaltskarvar.
Styrelsen har bedömt behovet av insats till 8 timmar var 6:e vecka. För 2A76 budgeteras 20

tkr för detta.

Beslut
Mötet beslöt att godkänna styrelsens förslag till utgifts- och inkomststat samt
debiteringslängd.

9. Val av styrelse.
Till sekreterare två år perioden 2016 - 2017 valdes Nils Topphem (omval)

Till styrelsesuppleant 1 år för perioden 2016-2017 valdes Agneta Järvegren. (omval)

Till styrelsesuppleant 1 år för perioden 2016 valdes Anna Alfv6n (nyval).

lnformotion
Kvorstående ledomöter i Styrelsen t.o.m, 20L7 iir ordföronde Magnus Buchholt och

kassör lngrid Hjerpe.

Sty relse n utse r före ni nge ns fi rmoteckna re.

10. Val av revisorer och suppleanter
Till revisor för år 20L6 omvaldes Jim Johansson.
Till revisorssuppleant för ZOLG omvaldes Fredrik Strauss.

1L. Val av valberedning
Mötet beslöt att uppdra åt styrelsen att utse valberedning eller på annat sätt se till
att valberedningsarbetet för nästa årsstämma löses.

12. Övriga frågor
a. Vissnade träd
På grund bristfällig jordmån har de träd som är planterade på de gemensamma
grusgångarna svårighet att växa. Några träd har vissnat och blev under 2014 ersatta
med nya. Tveksamt om även dessa träd kommer att fortleva.
Mötet beslöt att, i händelse att träden i grusgångarna vissnar så skall de inte ersättas,
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b. Förvaltning av underhå!lsfond
Styrelsen informerade mötet att de medel som avsatts till underhållsfond finns
placerade på bankkonto hos SE-banken. Med anledning av det allmänna ränteläget
innebär detta att placeringen inte ger någon ränteavkastning. Alternativ till denna
placering skulle vara en placering i fonder. Placering i fonder innebär ett risktagande.

Mötet beslutade om fortsatt placering i bankkonto.

c. Gatubelysning
Styrelsen informerade att översyn och byte av lampor igatubelysningen planeras bli
genomförd inför kommande vintersäsong. I upphandling av åtgärden kommer att
övervägas ombyggnad till LED-armatur.

d. Katt- och hundbajs
Diskuterades olägenhet med hund- och kattbajs på våra grusgångar. Observation
finns att hundförare (mobilsurfande barn med sannolikt uppdrag att rasta vowen)
från annat bostadskvarter släppt hunden. Uppfattning är dock att merparten av
bajset härrör från lösspringande katter som rör sig i området. Eventuellt finns det
avskräckningsmedel som kan användas.

e. Råttor
lnformeras att det finns råttor på området. Normalt finns de i avloppssystemet och
dagvattendiket. För att undvika att de kommer in pä tomterna så undvik "råttgodis" i

trädgården som exempelvis fågelmat.

f. Halkbekämpning av gatorna
Mötesdeltagare efterlyste alternativ till den saltning som görs för halkbekämpning.
Snöröjning och saltning utförs av Stångby maskinstation. För närvarande finns inga kända
alternativ som är ekonomiskt acceptabla. Efter som maskinstationen finns lokaliserad i

grannskapet kan de åtgärda våra gator på väg till och från andra större uppdrag. Vi slipper
således kostsamma framkörningsavgifter.
Saltning upplevs besvärande att saltet slår mot ytterdörr och husvägg. Styrelsen lovade
förhöra sig hos entreprenören om det är möjligt att minska spridningskraften på

sprida raggregatet.

13. Meddelande av plats där stämmoprotokollet hålls tillgängligt
Efter justering finns årsmötesprotokoll tillgängligt hos sekreterare Nils Topphem,
Stambanegränden 7 samt publicerat på föreningens webbsida.
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Protokoltet justerat 2Oi6-95- | 7

Bllagor:

1. Förvaltningsberättelse
2. Revisionsberättelse

3. Boklut 2015 sårnt lnkomst- och utgiftsstat 2018
4. Debiteringslängd samt betalningsplan för 2016
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Förva ltn i ngsberätte lse

Fö r Sl i perns sa mfä I lighetsfören i ng avseende ve rksa m hetså ret 2015.

Styrelsen bestod under 2015 av: Magnus Buchholt, ordförande, lngrid Hjerpe, kassör samt Nils

Topphem, sekreterare. Suppleanter var Agnetha Järvegren och Jon Böhmer. Magnus Buchholt, lngrid
Hjerpe, samt Agnetha Järvegren tillträdde sina styrelseposter i samband med stämman i maj 2015.
Jon Böhmer tillträdde sin styrelsepost i samband med styrelsemötet i augusti 2015. Styrelsen hade

under 2015 fyra stycken protokollförda möten.

Föreningen ingick ett nytt avtal med God Service för trädgårdsskötsel under verksamhetsåret 2015,

samt behöll befintliga avtal med Lunds Renhållningsverk, Lunds Energi och Stångby Maskinstation.
Bankåtaganden var fortsatt i SEB. Försäkringar var likaså fortsatt tecknade hos Länsförsäkringar.

En utgifts- och inkomststat upprättades och godkändes av årsstämman i maj 2015 och medförde en

årsavgift pä 7276 kr per hushåll.

Nytt hänglås införskaffades till stegen som finns i soprum 2. Nycklar.finns nu hos alla tre ordinarie
ledamöter i styrelsen.

Parkeringsrutan utanför Stambanegränden t har försetts med en parkeringsförbudsskylt, istället för
växtkrukan som stod där tidigare.

Styrelsen har under året jobbat på ett välkomstbrev för samfälligheten, som är tänkt att delas ut till
nyinflyttade. I brevet finns information om vad samfälligheten är och hur den fungerar. Arbetet
fortsätter under 2016.

Kommunikationen med föreningens medlemmar skedde främst genom utskick av medlemsbrev.

Magnus Buchholt lngrid Hjerpe Nils Topphem

<-\*z tls h



&re^ff-- 2

Till års mdte, Sl iperns samfril I igket

Jag har granskat styrelsens arbete och gått igenom styrelsens protokoll
och andra handlingar som visar hur styrelsen har skött sitt uppdrag.
Ekonomin är skött med ordning och noggrannhet och det finns kvitton
som visar alla inkornster och utgifter, Jag ser inga problem i hur
styrelsen har skött sig,

Jag föreslår afi styrelsen bevi§as ansvarsfrihet.

Stån
,"-"-"1

-0404
/1,

't
L

gby 2016-

I
Jim Jo
Av s tyrel s en ttt s edd lekmanrccrev isor
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Förenklat bokslut 2015

tnkmster
Årsavcifter

Faktiskt

utfall 2015
215E80

Budget 2015

218283

218?83

Dillilere:
lolrtiskt

uttdil rut
bu&et

-1 743

-1 743Summa

wtftq
Sophämtning

El, belysning

FöEåkring

Snöröining och halkbekämpning

Löpande underhåll

Trädgå rdsskötse I

216 580

73115,00

10078,00

2776,00

4160,00

16s1,50

16482,00

75000,00

13000,00

2800,00

11s00,00

3000,00

1885,00

2922,00

24,N
7j4400
1348,40

Aryoden+arb.givaravgift+skatteavdr 101183,00

Hemsfda 362,50

Bänkkostnader 12O0,OO

10000,00

11083,00

700,00

7200,@

128283,00

-6482,N

640,00

337,50

O,N
7974,90

0

Summa

Auiinning underhåll* och lömyek$ond
Underhålls- och förnyelsefond 90 oqo
Summa 9{, 00o

Behållningen från året placeras

i underhålls- och förny€hefonden 6272

lnkomst- och utciftstat 2016

2t2zil

Balanseras från föregående år 0

summa 2322il

Wfier
Sophåmtning

El, belysning

Försåkring

snörö.ining och halkbekämPning

Löpande underhåll

Trädgå rdEskötse I

Åruoden

Hemsida + wiki
Bankkostnader

Övriet

7s 000

13 000

2 800

11 500

3 000

20 000

11 083

700

1 200

3977

Summa A4;12@

AvsdtfiW undethälle qh tönYehdond
Underhålls- och föinyelsefond 90 000

90 tx)o

Noterlngar till Förenklat bokslut 2015

Samtliga kvärtalsavgifter har betålåts in, några efter påminnelse,

En avgift mlndre ån budget p.g.a, dubbel betalning av en medlem under kv,4 2014.

Arvoden till styrelsen avser verkEmhetsåret 2015. Utbetalningskerefter beviljad
ansvarsfrihet i samband med föreningsstämman i ma.i 2016 och inkluderar
arbetsgivaravgift på 1885 kr.

Löpande underhåll inkluderarsådant som @rportlampor, lås till stege,
parkering f6rbjudet slrylt, mm

God Seryice har anlitats för skötsel av allmånna ytor såsom gångar och gräsmattor

Avsåttningen om 90000 kr till underhålls- och förnyelsefonden behålls för näruarande
på föreningens bankkonto i awäktan på eventuellt investeringsbeslut.

Notedngär tlll hkomst och utgiftslat 2016

sophämtning, el och belysnlng bibehålls för aft
ligge i linje med tidiFre år-

Försåkringspremie bibehålls enligt budEet 2015.

Snöriiininten bibehålls mot 2015, då förra

året var snöfattigt.

TrädgårdssköBel budgeteräs till ?0000 kförtillkommande åv

God Seruice.

Aryoden budgeteras såsom tidlgare år.

Bankkostnader budgeterås så$m tidigäre å1.

En privatwikipedia har inrättats för att uoderlätta vid byte av

styrelsemedlemmar då kunskap kan sparas på ett lätttillgäneligtsätt.

Avsåttning till underhålls- och förnyelsefond bibehålle§.
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