Årsmöte för Västra Lindholmens samfällighet 2018-02-13
1) Mötet öppnas
2) Sammanträdet fanns vara behörigt utlyst.
3) Dagordningen fastställdes.
4) Anmälan om övriga frågor utöver nedan angivna.
5) Clas Virén valdes till mötesordförande
6 ) Tomas Pettersson valdes till mötessekreterare
7) Till valdes justeringsmän Marie Larsson- Hytte och Marie- Louise Brusell.
8) Val av två revisor för 2018
9) Styrelsens verksamhetsberättelse samt bokslut presenterades och godkändes.
10) Revisionsberättelsen presenterades och godkändes.
11) Antenngruppens redogörelse.
●

Ola Cedercrantz sammanfattade årets händelser samt informerade om behovet av
uppgradering av anläggningen för att kunna behålla kanal 5 och tv3.

12) Styrelsen beviljades ansvarsfrihet.
13) Motioner
●
●

Motionen gällande antenn anläggningens avveckling bordlades.
Motionen gällande hemsidans avveckling bordlades.

14) Motioner från styrelsen.
●
●

Motionen angående låsbara brevlådor bordlades.
Beslut om uppgradering för att behålla kanal 5 och TV3 bifölls med 12 röster för och 11
röster emot.

15) Förslag gällande höjt arvode för styrelse bifölls, Stämman beslutade att höja arvodet för
ordförande, sekreterare och kassör till 999:-. Övriga arvoden ligger fast.

16) Årsavgift för 2018 fastställdes till 1200:-/ hushåll betalas till plusgiro: 748607-9. Observera att för
garagelängan gäller sedvanligt extra påslag på avgiften.

17) Nya styrelsen presenteras:
Kassör: Marie Larsson- Hytte

K11

Sekreterare:

Andreas Nilsson

T30

Ordförande:

Marie-Louise Brusell

K10

Suppleant:

Benny Nordström

T31

Suppleant:

Gunnar Lundgren

T32

18) Övriga frågor
●
●
●

●
●
●

Hans Sahlström uppmanade samfällighetens medlemmar att skotta trottoarerna utanför
sin uppfart för att skapa god framkomlighet.
Hans Sahlström uppmanade till bättre parkerings kultur gällande trottoar och vändplan.
Hans Sahlström uppmanade samfällighetens medlemmar att respektera reglerna i
Vallentuna kommun gällande tomgångskörning i området.
Hans Sahlström påpekade att när man passerar grinden till lekparken bör man
kontrollera att den är stängd.
Hans Sahlström påpekade att gästparkeringen missbrukas som ordinarie parkering.
Hans Sahlström anmodar samfällighetens medlemmar till bättre samarbete med
komposten. Det behövs gemensamma krafter för att den skall fungera.
Hans Sahlström refererade till foldern ”Slumsta Foldern” gällande husvagnar och släp ej
bör stå på husens uppfart, då de skymmer solen och förfular den estetiska inramningen.

19) Mötet avslutades.
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