
PROTOKOLL fört vid Årsstämma   
Västra Lindholmens Samfällighetsförening 

torsdagen 13 februari 2020 
 
 

1 Mötet öppnas 

 

2 Sammanträdet befanns vara behörigen utlyst 

 

3 Två övriga frågor anmäldes  

 

4 Dagordningen fastställdes  

 

5 Eva Söderqvist valdes till mötesordförande  

 

6 Sophie Adolphson valdes till mötessekreterare  

 

7 Till justeringsmän valdes Tomas Pettersson T27, och Rolf Johansson , K17 

 

8 Till revisorer för 2020 utsågs Inga-Lill Ahlgren och Jeanette Wennerstrand. 

 

9 Förra årets stämmoprotokoll gicks igenom. 

 

10 Styrelsens verksamhetsberättelse och bokslut presenterades.       

Föreningens tillgångar för löpande utgifter är i nuläget 60 000 kr, samt en 

reparationsfond på 120 000 kr. 

Förslag till ny budget presenteras där en sänkt avgift föreslås då föreningen har en 

god ekonomi. Förslag på ny avgift är 1000 kr  samt 1532 kr för medlemmar med 

garage i längan.   

Verksamhetsberättelse, bokslut och budget godkändes av stämman. 

 

11 Revisionsberättelsen presenterades och godkändes. 

 

12 Avgående styrelse beviljades ansvarsfrihet  

 

13 Ola presenterade antenngruppens redogörelse, se bilaga 

Föreningens parabol som sitter på garagelängan används inte längre utan den ska 

skruvas ned. Benny T 31 tar på sig uppgiften att skruva ner parabolen. När alla 

hushåll har en egen antenn kan föreningen stänga ner anläggningen. I nuläget 

använder ca tio hushåll anläggningens leverans av TV-utbud.  

Frågan diskuteras om vi som förening har underhållsansvar för anläggningen. 

Stämman beslutar att så inte är fallet då anläggningen är gammal och inte går att 

reparera. På stämman beslutas att om anläggningen går sönder får de enskilda 

berörda hushållen skaffa egna lösningar för att få ett TV-utbud.  

 

14 Inga motioner har inkommit från medlemmarna 

 

15 Inga propositioner har inkommit från styrelsen 

 



16 Styrelsearvoden för 2020 beslutas ligga kvar som tidigare 

 

 

17 Fastställande av ny årsavgift för 2020 beslutades i punkt 10 

 

18 Nya styrelsen presenteras 

Ordförande: Alexander Stålstedt T19 

Kassör: Marie Larsson-Hytte  K11 

Sekreterare: Jeanette Österman Wennerstrand... T3 

Suppleant: Per Engstrand  T2 

Suppleant: Inga-Lill Ahlgren, T36 

 

19 Övriga frågor: 

• Anders T11, Föreslår en förändring av städschemat då han funnit det svårt att 

sammankalla de berörda grannarna under den vecka han haft städning under åren. 

Han föreslår därför ett nytt system där  hushållen har städning med de tre 

närmaste grannarna. Varannan vecka Krokusvägen,varannan Tulpanvägen.  

Frågan lämnas över till nya styrelsen.  

 

• Hans Sahlström T26, Uppmanar nya styrelsen att göra alla nödvändiga 

adressförändringar då detta inte har inte fungerat tidigare år. 

 

• Per Engstrand,  T2 har en fråga om vad som gäller om man vill fälla ett träd på 

samfällighetens gemensamma mark. Det gäller ett träd som är oroväckande stort 

och som han bedömer kan behöva fällas. Hans T26 föreslår att nya styrelsen får 

ansvar för vilka träd som behöver fällas. Förslaget bifalles av stämman. 

20 Mötet avslutas 

 

 

 

Vid protokollet   Ordförande 

   

Sophie Adolphson, T33  Eva Söderqvist, T35 

 

Justeras    

 

Thomas Pettersson, T27  Rolf  Johansson, K19 

   


