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Protokoll från årsmötet den 17 april 2019 

 

Plats: Botkyrka Folkhögskola 

 
1. Ordföranden i Kvarterssammfälligheten Rödstenen Kristian Saliba hälsade alla 

välkomna och öppnade mötet. 

2. Dagordningen godkändes. 
 

3. Christer Alvfors valdes som ordförande för mötet. 
 

4. Redda Guelai valdes som sekreterare för mötet. 
 

5. Christer Gustafsson och Dinkha Elia valdes som justeringsmän och tillika rösträknare. 
 

6. Fråga om mötet blivit behörigen utlyst besvarades med nej då kallelsen inte hade skickats ut 
inom den i stadgarna föreskrivna tiden. Mötet beslutade att trots detta godkänna mötets 
utlysande. 

 
7. Röstlängden justerades. Det var 20 fastigheter representerade (plus tre med 

fullmakt) av Rödstenens 38 fastigheter. 
 

8. Föredragning av styrelsens verksamhetsberättelse samt resultat - och balansräkning. 

Oförändrad avsättning 20 tkr till reserv- och förnyelsefonden. 

9. Ann-Mari Lundberg redovisade revisionsberättelsen. Revisorerna tillstyrker ansvarsfrihet för 

styrelsen. 

10. Frågan om fastställande av balansräkningen besvarades med ja. 
 

11. Frågan om styrelsens ansvarsfrihet besvarades med ja. 
 

12. Styrelsens förslag till drift och underhåll föredrogs. Styrelsens förslag godtogs med 

synpunkter som redovisas under punkten Övriga frågor. 

13. Styrelsens förslag till kostnads - och intäktsbudget godtogs. Vattenavgiften har blivit högre, 
underskott på vatten. 

 
14. -19.  Rödstenens funktionärer för 2019 valdes enligt följande: 

 
• Styrelsen: S1 Bernt Karlsson (omval), S2 Redda Guelai (1 år kvar), S3 Kristian 

Saliba (1 år kvar), S4 Christer Boije (nyval) 

• Styrelsesuppleanter: S1 Eva Olsson-Gottschalk (omval), S2 Per-Arne Palm (1 år 

kvar), S3 Besne Tasan (1 år kvar), S4 Bo Jarleryd (nyval) 

• Revisorer: S3 Ulla Anderson (omval), Ann-Mari  Lundberg (1 år kvar) 

• Revisorssuppleanter: S1 Owe Eriksson (omval), S4 Magda Ishak (1 år kvar) 

• Valnämnden: S1 Hans Rasmussen (omval), S2 Frank Berglind (1 år kvar) 

Sammankallande, S3 Janne Ström (1 år kvar), S4 Christer Boije (omval)  
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• Kontaktperson för grannsamverkan: S4 Bengt Fransson (omval) 

20. Inkomna motioner 

• Det har inkommit en motion kring farthinder på säckgata 4. Alla fastighetsägare utefter 
gatan är tillfrågade och har tillstyrkt. 
 
Följande har beslutats kring fartgupp på säckgatorna. 
Säckgata 1: Ingen fartgupp.  
Säckgata 2: Fartgupp. 2 styck 
Säckgata 3: Ingen fartgupp. 
Säckgata 4: Fartgupp enligt motionens förslag. 
 
Det har fastställts att när behovet för fartgupp på övriga säckgator dyker upp så ska man 
ta upp det med styrelsen. 

 

21. Övriga frågor 
 
• Asfaltering - Inventering kommer att göras kring asfaltering på alla säckgator. 

• Snöröjning - Beslöts om fast avtal på snöröjningen enligt sedvanlig upphandling av 

styrelsen. Ta en diskussion med snöröjarna och se till att vi har klara regler. Kritik 

framfördes mot tidvis sen snöröjning.  

• Kantsten - En uppföljning ska göras för att säkerställa att reparationer sker. 

• Parkering på vändplan - Problem med parkering på vändplan på säckgata 2 och 1. 

Förslag är att ha en mall med information kring parkeringsförbud som man lägger på 

fordon som bryter mot förbudet. Styrelsen distribuerar denna mall. 

• Medlemsregister - Redda Guelai ska gå ut till alla fastigheter och be om uppgifter till 

mail och telefonnummer som vi kan skriva ner i medlemsregistret. Tillstånd krävs enligt 

GDPR. 

• Päronträd - Förslag att prata med en arborist som sköter päronträdet. 

 
22. Ordföranden tackade och avslutade mötet. 

 
 

 


