
'1.3 mars 2072

Protokoll frin Villav?igens arsstdmma mindagen
den 2l februari 2012

23 av 777 fastigheter deltog pi stimman.

S 1 fusstemmans iippnande
Tapani Mikkola hilsade alla medlemmar vilkomna och forklarade irsstimman for oppnad.

S 2a Arsstdmmans behiiriga utlysande
I(allelse till irsstimmanhar delats ut i samtliga medlemmars brevlidor genom nt 5, dec. 2072 avYipit
Villavdgen och alla irsmotesundedag gick ut i nr 1, febr. 2072 samt publicerades i december pi hemsidan
www.villavagen.se.

Arsstimman beslutade att irsstimmzinvatutlyst i behorig otdning.

S 2b Godkiinnande av dagordning
Arsstdmman beslutade att godkinna forslaget till dagordning.

S 3 Faststdllande av riistldngd
Arsstimman beslutade att avprickningen vid ingingen i rummet ska gdlla som tostlingd samt att den ska

slutjusteras om fler medlemmar dyker upp. ( bilaga 1)

S 4 Val av:
a) Mdtesotdftirande

Arsstimman beslutade attvdllaTapant Mikkola, Vv 250 till motesordforande.

b) Sekretetare
Arsstimman beslutade attvallaEmma L6nberg, Vv 338 till sekreterare.

c) Justetare tillika rdstriknare, 2 personer
Atsstimman beslutade attvaljaAnders I{arlsson, Vv. 238 och Gunnat Borg, Vv. 52 till justerare

samt rostrdknare.

S 5 Behandling av:
a) Styrelsens Verksamhetsberittelse for ir 2011.

Per Lofs trom foredrog styrels ens verksamhetsberittels e.

Atsstimman beslutade att faststilla verksamhetsberittelsen.

b) Styrelsens Ekonomiska berittelse for Lr 2011.

Bengt Ericsson foredrog stytelsens ekonomiska berittelse.
Arsstimman beslutade att faststilla den ekonomiska redovisningen.

S 6 Revisorernas betdttelse fot ht20ll
Sven Pettersson, revisor, foredrog revisotemas berittelse.

Styrelsen motsatte sig revisorernas forslag pi oren revisionsberittelse

Arsstimman beslutade efter omrostning att revisorema skall limna en ren revisionsberdttelse, dit
forbittringspunktema skall ldggas som bilaga och ldmnas till styrelsen for 201.2

S 7 Beslut om stytelsens ansvarsfrihet for fu2011
Ars stimman beslutade att bevilj a s tyrels en ansvars frihet.



s8 Styrelsens fiirslag till Verksamhetsplan fot hr2012
Emma L6nberg foredrog forslaget till Verksamhetsplan fot ir 201.2.

Forra irets medlemsavgiftshojning har resulterat i att kan fottsitta med trddvird, undersokningar av

foreningens gemensamma vatten- och avloppssystem och gi vidare med nodvdndiga

garagetaksrep arationer.

Hemsidan ir snygg och en killa till god information och kommunikation. Grannsamverkan har en egen

hemsida som ir linkad fuhnvhr hemsida.
Gemensamma markomriden ska vara inbjudande och snygga frimst genom arbete som sker under
stiddagarna, dfu samdiga medlemmar har en skyldighet att nawata.

Grannsamverkansarbetet har fungerat bta och forhoppningen ir att det ska fortsitta si, frimst genom att
medlemmar ir vaksamma och samatbetar ndr till exempel grannens hus stir tomt.

Foreningen fortsitter oversynen leverantor och kostnader pi Digital TV da vi haft ett mindre bn avtal
med ComHem som loper ut i oktober 2012.

Det dr viktigt att samdiga medlemmar foljer den parkeringskultur vi fattat beslut om, genom att parketa pa

marketade och anvisade p-platser och att tidsgrinsen ph72 lJLrnrnar folis.

Det miste f,rnnas en balans mellan intikter och kostnader nir det gdller garage-el och dirfot kommer de

g^nge som anvinder el markeras samt att timet ska anviindas om man anvdnder elen till
kup6/motorv,irmare. Staffavgift har inforts for att stoppa upprepad anvindning av el som inte foljer
foreningens beslut.

Medlems- och garageavgiften skall betalas i tid annars utgir en forseningsavgift.
Arsstimman beslutade att faststilla forslaget till Verksamhetsplan for hr 2012.

S 9 Styrelsens fiirclag till Budget fot in20t2
Bengt Ericsson foredrog forslaget till Budget for fu 2072.
Arstimman beslutade att faststilla forslaget till Budget for 20L2:

o Medlemsavgiften bibehilles oforindrad och faststilldes till 4 500 kronor.
o Medlemsavgiften ska vara inbetalad med2 300 kronor senast den 31 mars och med2 200 kronor

senast den 30 september.

.o Motor-, kup6virmar- och verktygsavgiften for anvindandet av el i garagen bibehills och
faststilldes till 600 kronor och ska vara inbetalad senast den 30 september for att ni en bittre
balans mellan kostnader och intikter.

o En staffavgift pn 1 000 kronor faststilldes for de som vid upprepade tillftllen anvinder el i
garagen utan att ha betalat in den ordinarie avgiften

o I{abel-TV-avgiften faststilldes till 1 100 kronor for icke-medlem i samfilligheten och ska vata
inbetalad senast 31 mars.

. En piminnelseavgift pi 100 kronor for forsta piLminnelsen och 300 kronor for andra piminnelsen
faststilldes vid samtliga inbetalningar. Om det inte fungerat ghr fuiryan vidare enligt de regler som

giller i samhdllet i ovtigt.

Styrelsen Frck i uppdrag att undersoka om det finns bidrag att soka frin I{ommunen for att gora om
lekplatser i omridet.



s10 Val av {firtroendeuppdrag
Valberedningens fotslag till fortroendeuppdrag inom foreningen presenterades.
Arsstimman beslutade att vilja:
a) Tapani Mikkola, Vv. 250 till ordforande

b) Daniel Ols6n, Yv.342, nyval
Hikan Nilsson, Vv. 356, nyval
Annelie J:son BorgVv. 52, nyval
Anders Kadsson,Vv. 238, omval
Bengt Ericsson, Vv. 56, omval
Hans Ohlsson, Vv. 190, omval
Emma Lenberg, Vv. 338, omval (suppleant) till styrelseledamotet

.) Arsstimman beslutade att utse ndrmiljoombud enligt principen om turordning enligt
fastighetsnumren. Det innebir att foljande nirmiljoombud utsigs:
Lekplatsomride 1

Lekplatsomride 2
Lekplatsomride 3

Lekplatsomride 4
Lekplatsomride 5

Lekplatsomride 6

Vv.54
Yv.732
Vv. 150

Yv.220
Vv.288
Vv.360

d) Arsstimman beslutade attvdila Peter Ahlund,Yv.276, och Sven Pettersson, Yv. 372, omval, till
revisorer

I Arsstimman beslutade att Niromridesombuden ocksi it de som bildar valbetedning. Styrelsen
sammankallar till forsta m6te der det beslutas om vem som dr sammankallande.

s11 Motioner ftin medlemmar
Garasen frin Vv. 31.2 & 320

Garagestolpar hiller pa aft vittra sonder i vissa g tage och behover itgdrdas for att undvika framtida

problem. Hemstdller att irsmotet fattar beslut att ge kommande styrelse i uppdrag att besiktiga samt

htgdrda ovanstiende.

Styrelsens svar: Detta arbete har redan inletts undet 201,7 da en fullstindig genomging 
^v 

g r^gen gjordes

for attkunna ta in offerter pi garagerenoveringen. Arsmotet beslutade att arbetet med att se

over/tenove ra g^rz;ger fortskdder.

Vibrationet frin oendelths frhnYv.312 och 320

Foretridesvis dr det thgfuhn Nynishamn som otsakar vibrationer i huset. Tigen fuld'ngre nu efter

ombyggnaden och kor snabbare in mot Vlsterhaninge station. Bide fart och ojdmna hjul kan bidra till
denna oonskade effekt hos oss boende. Hemstiller att irsmotet fattar beslut att ge kommande styrelse i
uppdrag att soka vagar for att irtgdrda det uppkomna ptoblemet.

Styrelsen svar: Arsmotet beslutade att detta inte fu nigot som styrelsen skall arbeta med, utan utser Sven

Pettersson, som limnade motionen, att driva detta. Sven kommer, via Stytelsen, anvdnda Vi pi Villavdgen

som informationskanal i detta itende.



S 12 Ovriga fttigot
For att fi ordning pi de hoga hastigheterna i omtidet foreslogs potabla fathindet, samt skyltat med
10km/h i omridet, alternativt bommar.

Forslag om att nri'tta en fotbollsplan/isbana - Samir Svedin Yv.270, iterkommet till styrelsen niir han

tagit fram mer uppgifter.

S ilt Miitets avslutande
TapantMikkola, nyvald ordfomnde, tackade for sin och styrelsens del for fortroendet och tackade

niirvarande medlemmar for deltagandet och visat engagemang.
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TapantMkkola
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