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Protokoll 
 

1. Mötets öppnande 

Mötet öppnades av Linda Hallbom 

 

2. Val av ordförande för stämman.  

3. Till ordförande för stämman valdes Cecilia Malmberg. 

 

4. Val av sekreterare för stämman.  

Till sekreterare för stämman valdes Linda Hallbom.  

 

5. Val av två justeringsmän och tillika rösträknare. 

Stämman valde Johan Lundqvist och Bengt Nyström till justeringsmän och rösträknare. 

 

6. Styrelsens och revisorernas berättelse.  

Ordföranden och kassören informerade om det gångna räkenskapsårets aktiviteter. 

Styrelsens arbete har under 2016 bestått av parkskötsel, besiktning och renovering av park. 

Byte av leverantör för parkskötsel samt uppföljning av leverantör för snöröjning. Styrelsen 

har även uppdaterat områdets hemsida, och startat en facebookgrupp för 

informationsdelning. Det har anordnats en städdag och en containerdag i området.  

Internrevision utfördes av Thomas Persson vilket sker 1 gång per år.  

 

 

7. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen.  

Stämman beviljade enhälligt ansvarsfrihet för styrelsen.  



 

8. Framställning från styrelsen eller motioner ifrån medlemmarna. 

Inga inkomna.  

 

9. Ersättning till styrelsen och revisorn. 

Stämman beslutade att ersättning till styrelsen och revisorn i likhet med tidigare år utgår i 

form av en gemensam årlig middag.  

 

10. Styrelsens förslag till utgifts-och inkomststat samt debiteringslängd.  

Tina Eriksson föredrog förslag (som finns på Samfällighetens hemsida) till utgifts-och 

inkomststat samt budget för 2017.  Tina informerade om att vi har en mycket god ekonomi i 

Samfälligheten och ett ekonomiskt överskott som kan fonderas för framtida renoveringar, 

som till exempel ny asfalt.   I enlighet med styrelsens förslag beslöt stämman att 

samfällighetsavgiften för 2017 blir 3000kr/andel. Därutöver tillkommer kostnad för vatten 

och avlopp, som debiteras separat och har fakturerats ut under februari månad. Stämman 

beslöt också att överskottet på 100 000kr fonderas.  

Stämman godkände styrelsens förslag till utgifts- och inkomststat, budget samt 

debiteringslängd.  

 

11. Val av styrelse, styrelseordförande suppleanter. 

Stämman valde  

- Till ordinarie ledamot, val på två år ( till årsmötet 2019) 

Patrick Brusell  

Frida Stenberg 

- Till ordinarie ledamot, omval på två år (till årsmötet 2019) 

Linda Hallbom  

- Till ordinarie ledamot, utfyllnadsval på ett år (till årsmötet 2018) 

Cecilia Malmberg 

- Till suppleant, val på ett år (till årsmötet 2018) 

Lena Bomler 

- Till suppleant, omval på ett år (till årsmötet 2018) 

Johan Lundqvist 

- Till Styrelseordförande val på ett år (till årsmötet 2018) 

Patrick Brusell 

 

Kvarstår till årsmötet 2018: Håkan Persson 

 

12. Val av revisor och revisorsuppleant 

Stämman valde  

- Till revisor, Thomas Persson och till revisorsuppleant Linda Nyström 

 

13. Val till valberedning 

Stämman valde Elisabeth Einemo, Lina Ahlman och Lina Nielsen till valberedning 

 

 



14. Övriga frågor 

 

1) Medlemmar i BRF konstateras inte ha kallats till stämman i enlighet med stadgarna. 

Detta var helt oavsiktligt och missades i överlämningen av uppgifter. Styrelsen beklagar 

verkligen det inträffade och bättrar rutinerna till kommande årsstämma. Stämman 

beslutar att inte utlysa extra årsstämma.  

2) Vi behöver lägga ut farthinder i området för att minska fortkörning. Styrelsen tar på sig 

att titta på lösningar för att renovera de farthinder som finns och alternativt asfaltera fler 

gupp.  

3) Det finns ett gammalt kabeltvskåp på tomten till hus nr 6 som nu börjar förfalla.  Kan det 

plockas bort, vem är juridiskt ägare till det, och vem bekostar borttagning. Styrelsen 

tillsammans med ägare av hus på Hasselnötsvägen nr 6. Tar på sig att lösa frågan.  

 

15.  Plats där stämmoprotokollet hålls tillgängligt. 

Stämmoprotokollet kommer att hållas tillgängligt på Samfällighetens hemsida 

www.hasselnoten.se samt distribueras till medlemmarnas brevlådor.  

 

16. Stämmans avslutande 

Ordförende förklarade stämman avslutad och tackade all närvarande för visat intresse.  

 

Vid protokollet:     Ordförande vid stämman: 

 

 

 

Linda Hallbom     Cecilia Malmberg 

 

Justeras:      Justeras:  

 

 

 

Johan Lundqvist    Bengt Nygren 

 

 

http://www.hasselnoten.se/


 

 

 

 

 


