
 

 

 

 

Årsmöte för Villavägens samfällighet den 16 februari 2016 

 

Närvarande: 
Av 176  fastigheter var 41 företrädda på mötet + två fullmakter 

 

Alla husnr. skall stå här- är ej klar med det 

 

 

 

§  1  Mötets öppnande 

         Ordförande Eva Rynbäck hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat. 

 

§  2   Godkännande av kallelse 

         Kallelse har utlyst i behörig ordning 

 

§  3    Godkännande av dagordning 

          Årsmötet beslutade att godkänna dagordningen 

 

§  4   Val av mötesordförande 

         Årsmötet beslutade att välja Mats Norrstad till mötesordförande. 

 

§  5   Val av mötessekreterare 

         Årsmötet beslutade att välja Barbro Feldt till mötessekreterare 

 

§  6   Val av justerare tillika rösträknare 

          Årsmötet beslutade att välja Peter Ahlund och Eva Weskey att justera protokollet  

          och att vara rösträknare. 

 

§  7   Fastställande av röstlängd 

         Antalet röstberättigade medlemmar räknades och antecknades. 

         Årsmötet beslutade att fastställa röstlängden 

 

§  8  Verksamhetsberättelse och ekonomisk berättelse för 2015 

         Verksamhetsberättelse och ekonomisk berättelse för föregående verksamhetsår 

         presenterades för årsmötet som beslutade att godkänna verksamhetsberättelsen och 

         den ekonomiska berättelsen för 2015 

 

§  9  Revisorernas berättelse och fastställande av balansräkning 

        Revisorernas balansräkning presenterades för årsmötet. Det röstades för ett tillägg i 

        revisionsberättelsen , angående förskingringen som gjorts av föregående kassör Timh    

        Bergström, att han inte åtnjuter ansvarsfrihet. 

 

§ 10 Presentation av ändrad långtidsplan 

        Jan Munthe, redovisar underhållsgruppen den ändrade långtidsplanen för 2016 -2050 

        Förslaget bifogas till protokollet samt skrivs ut på Villavägens hemsida. 

 



 

 

§ 11 Styrelsen förslag till Verksamhetsplan för 2016 

       1. Årsmötet beslutade att godkänna en höjning av medlemsavgiften till 6800 kr/år 

           fördelat på två inbetalningar. 

      2   Årsmötet beslutade att en första påminnelse debitera 200 kr  vid försenad inbetalning, 

          samt vid andra påminnelsen debitera 400 kr. Därefter går skulden till inkasso. 

      3   Årsmötet beslutade att man drar av 400 kr på medlemsavgiften om man medverkar på 

           städdagen. 

4 Årrmötet godkände att en översyn av gatubelysningen samt viss el-dragning skall 

göras 

5 Årsmötet godkände ej att ta bort parkeringsplatserna för husbilar och husvagnar, 

6 Ej heller att ta fram nya parkeringsplatser i vårt område. 

7 Avgiften för el i garagen sänks till 500 kr 

 

På årsstämman bestämdes det att en arbetsgrupp analyserar parkeringsfrågan. 

Denna grupp består av : Hans Olsson Villavägen 190 

                                        Göran Simonsson Villavägen 242 

                                        Eva Weskey Villavägen 260 

                                        En medlem från styrelsen? 

 

§ 11 Styrelsens förslag till budget och övriga ekonomiska beslut för 2016 

         Årsstämman beslutade att godkänna styrelsens förslag till budget och ekonomiska  

         beslut. 

 

§ 12 Val till styrelse 

         Stämman var enig om att sittande styrelse fortsätter med uppdraget 

         Eva Rynbäck              Villavägen 278    ordförande 

         Katarina Karlsson       Villavägen 238    kassör och grannsamverkan 

         Barbro Feldt               Villavägen 296     sekreterare 

         Stefan Simic               Villavägen 306     underhåll 

         Björn Landin              Villavägen 320     underhåll 

         Anders Heikenström  Villavägen 114      närmiljöombud och hemsida 

 

         Närmiljöombud våren 2016 

         Trivselområde 1   Villavägen    8-58           fam. Holmlund  Villavägen 12 

         Trivselområde 2   Villavägen   60-132       Stenstöm Sahlin Villavägen 74 

         Trivselområde 3   Villavägen  134-198      fam. Andersson-Vånsjö Villavägen 158 

         Trivselområde 4   Villavägen  200-244      fam. Eriksson    Villavägen 226 

         Trivselområde 5   Villavägen  246-290      fam. Mikkola   Villavägen  250 

         Trivselområde 6   Villavägen  292.360       Yvonne Ragnell Villavägen 302 

 

Närmiljöombuden skall även agera som valberedning. Sammankallande är Anders 

Heikenström Villavägen 114. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

§ 13 Behandling av motioner 

        5 stycken motioner är inkomna till årsmötet 

      1       Inköp av nya stegar till vårt område nedröstades av årsstämman. 

      2       En vädjan att ställa in en bil i garaget om man har fler bilar godkändes av års- 

               stämman. 

      3+4   En egen inloggning av varje medlem till vår hemsida önskas, där telefonnummer  

               mailadresse, kallelse till årsstämman, fakturor, info-blad samt få tillgång till 

               styrelsens protokoll bl.a. 

               Styrelsen svarar att mötesprotokoll läggs inte ut offentligt .Däremot är man  

               välkommen läsa protokoll hos sekreteraren. När det gäller egen inloggning är det 

               ett stort arbete att utföra samt kostsamt. Ide´n är bra. Den läggs på framtiden. 

5 Träd är tänkt, att med sunt förnuft, återplantera lågväxande träd som inte stör t.ex 

vårt avlopp  

 

 

§ 14 Övriga frågor 

 

§ 15 Mötet avslutas 

        Ordföranden Mats Norrstad tackades för hjälpen med ett fång blommor 

         

         

                   

 

         

          


