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Protokoll från årsmötet den 29/3 2006 
 
 Plats: S:t Georgis syrisk ortodoxa kyrka  
 
 
1. Första punkten på dagordningen var en allmän information om det viktiga 

arbetet med Grannsamverkan. Vår kontaktperson Håkan Ekestang hade 
bjudit in Sune Lindholm som jobbar med dessa frågor i Botkyrka kommun. 
Det aktiva arbetet med Grannsamverkan har bidragit till en kraftig minskning 
av brottsligheten i hela kommunen.  

 Den som vill få mer information kring arbetet med Grannsamverkan samt har 
tillgång till nätet kan gå in och titta på hemsidorna: www.ssf.nu; 
www.samverkanmotbrott.nu; www.botkyrka.se/tillsammans;   

 Håkan Ekestang efterlyste någon som vill hjälpa till med Grannsamverkan i 
Rödstenen. 

  
2. Årsmötet. Ordförande Bengt Fransson hälsade samtliga välkomna. Bengt 

valdes till ordförande för mötet och Owe Eriksson valdes till sekreterare. 
Dagordningen godkändes av de församlade. Två justeringsmän för mötet 
valdes: Karin Hedlund och Christer Boije af Gennäs. 

 
3. Konstaterades att kallelsen till mötet hade sänts ut i laga ordning. 
 
4. Justering av röstlängd. 24 medlemmar var närvarande vid mötet. Bifogas  

 
5. Föredragning av styrelsens Verksamhetsberättelse (styrelsen) samt resultat- 

och balansräkning för det gångna verksamhetsåret (Krister Johansson). 
Ekonomin är i god balans, med ett överskott på c:a 12 tkr. 62 tkr är avsatta 
till reparationsfonden. Posten på observationskontot 8.075 kr avser en avgift 
till antennsamfälligheten, som betalats under år 2005 men som avser år 2006. 
Posten under Leverantörsskulder= 3.225 kr kommer troligen att hänga med 
ett tag enligt Krister. Skälet är att någon ”ovanligt snäll person” borde 
upptäcka att man betalat Rödstenens räkning från Vattenfall. Vi är skyldiga 
att låta posten leverantörsskulder hänga med i 10 år, eller tills posten är 
reglerad mot den som av misstag betalat Rödstenens räkning till Vattenfall. 
 

http://www.ssf.nu/
http://www.samverkanmotbrott.nu/
http://www.botkyrka.se/tillsammans
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6. Kerstin Fällström läste upp Revisionsberättelsen. Vissa påpekanden gjordes: 
Verifikationer bör sitta i verifikationsnummerordning, använda autogiro i 
större utsträckning (genomfört till stor del) samt betala övriga leverantörs-
fakturor via Internet (ej genomfört). Styrelsen kunde pusta ut ty full 
ansvarsfrihet beviljades. 

 
7. Styrelsens förslag till drift och underhåll föredrogs. Synpunkter på att stora 

snöhögar, på vissa ställen i anslutning till våra säckgator, skall bortforslas, 
beaktas vid nästa avtalsdiskussion med snöröjaren.  Snöhögarna vållar 
problem för sophämtning och transporter. 
  

8. Styrelsens förslag till kostnads- och intäktsbudget redovisades. Styrelsens 
förslag på oförändrad utdebitering kommande verksamhetsår godkändes.  

 
9. Styrelsens ledamöter valdes enligt följande: 

Styrelsen S1 Owe Eriksson 1 år kvar; S2 Miroslav Zdencanovic; S3 Hillo 
Nordström. (Hillo föreslogs under mötet som motkandidat till valnämndens 
förslag Besne Tasan. Vid omröstning fick Hillo 9 röster mot Besne 8 röster). 
S4 Bengt Fransson 1 år kvar.  
 
Styrelsesuppleanter  S1 Sture Irestig 1 år kvar; S2 Per-Arne Palm; S3 Ulla 
Andersson; S4 Ulla Boije af Gennäs 1 år kvar.  
 
Revisorer S1 Kerstin Fällström 1 år kvar, S4 Sandra Brunsberg.  
 
Revisorssuppleanter S2 Sven-Erik Lundberg 1 år kvar; S3 Christer 
Gustavsson.  
 
Valnämnd S1Christer Gottschalk 1 år kvar; S2 Frank Berglind omval; S3 
Christer Alvfors omval; S4 Karin Hedlund 1 år kvar.  
 
Antennsamfälligheten: Hans Kågström omval; Sven-Erik Lundberg 1 år 
kvar.   
 
Grannsamverkan: Håkan Ekestang (på livstid??) 

 
10. Inkomna motioner (Per-Arne Palm) 
 Per-Arne läste upp sin motion som handlade om: 

- Tomgångskörning högst 1 min måste respekteras 
- Hastigheter på säckgatorna är alldeles för hög 

 Per-Arnes synpunkter beaktas i dokumentet ”Välkommen till Rödstenen”. 
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11. Villaägarna. F o m 2007 erbjuder Villaägarna ett serviceavtal till samfällig-
heterna i stället för att både samfälligheten och dess medlemmar är medlem-
mar i Villaägarna. Det innebär en avsevärd kostnadsreducering för samfällig-
heten och fördelarna består d v s styrelsen kan utnyttja experthjälpen (ej den 
enskilde medlemmen i samfälligheten).    

 
12. Fråga om samfälligheternas lekplatser i allmänhet och Säckgata 3:s i 

synnerhet togs upp. Skall lekplatserna hanteras gemensamt eller skall varje 
säckgata sköta och finansiera själva.  

 Beslöts att varje säckgata även i fortsättningen ansvarar för sina respektive 
lekplatser. Då lekplatserna är inritade på samfällighetens anläggningsbeslut 
är samfälligheten skyldig att hålla lekplatserna i stånd, när det finns behov. 
Styrelsen bör sätta sig in i de stränga EU-regler som omgärdar utformningen 
av en lekplats.  
 

13. Diskussion/beslut om trafikskyltar. Styrelsen redovisade sina 3 olika 
alternativ till skyltning. Efter röstning så blev resultatet enligt nedan: Alt 1) 
En ”Kör sakta/Akta oss”- skylt 0 röster; Alt 2) En ”Gågata”-skylt 9 röster; 
Alt 3) En ”Hastighets”-skylt 15 röster. Vid ytterligare en omröstning mellan 
en 10 respektive 20 -kmskylt, vann 10-km:s skylten.  

 Beslöts att styrelsen upphandlar 4 st 10 km-skyltar samt byter ut 2 st dåliga 
skyltar ”Förbud mot trafik med motordrivet fordon”.        

    
14. Informationsskriften ”Välkommen till Rödstenen” är sedan ett par veckor ute 

på remiss på respektive säckgata. Var och en läser igenom dokumentet och  
noterar det som bör kompletteras eller ändras i skriften. Dokumentet skall 
åter till säckgatsrepresentanten. 

 
15. Ordföranden tackade Uwe och Besne för deras arbete i styrelsen. Ett speciellt 

tack riktades till Besne som ordnat lokalen, inklusive en intressant informa-
tion om kyrkan, samt gott kaffebröd.  

 
16. Möte för att konstituera den nya styrelsen är den 19/4 kl. 18 hos Bengt 

Fransson Hirdvägen 10.  
 
17. Årsmötet avslutades 
 Vid protokollet                                     Justeringsmän 
 
 ………………...........                             ..……………………………. 
 Owe Eriksson                                       Karin Hedlund 
 
                                                                    …………………………….... 
                                                                    Christer Boije af Gennäs 
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