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Protokoll från årsmötet den 22/3 2007
Plats: Södertörns fjärrvärmeverk (SFAB)

1. Första punkten på dagordningen var information om SFAB:s verksamhet.
Informatörer: Sara Jägnemyr och Kristina Lagneborg. Informationen i
sammandrag. SFAB är det 4:e största fjärrvärmeverket i landet. Ägs via
holdingbolag av Huddinge och Botkyrka kommuner. SFAB har storstockholms lägsta färrvärmepriser 66 öre /kwh, Prisnivån för 2007 är
oförändrad jämfört med 2006. Tommy Mårs informerade om fjärrvärmeväxlar. En ny växel kostar 32000 kr inkl. moms. Mer information om SFAB
finns på hemsidan: www.sfab.se.
2. Årsmötet. Ordförande Bengt Fransson hälsade samtliga välkomna. Bengt
valdes till ordförande för mötet och Owe Eriksson till sekreterare.
Dagordningen godkändes av de församlade. Två justeringsmän för mötet
valdes: Jan Ström och Sture Irestig .
3. Konstaterades att kallelsen till mötet hade sänts ut i laga ordning.
4. Justering av röstlängd. 22 medlemmar var närvarande vid mötet. 2 st fullmakter hade lämnats in.
5. Föredragning av styrelsens Verksamhetsberättelse samt resultat- och
balansräkning för det gångna verksamhetsåret (Bengt Fransson). Ekonomin
är i god balans, med ett överskott på c:a 6 tkr. 80 tkr är avsatta till
reparationsfonden. Posten under Leverantörsskulder= 3.225 kommer att
hänga med i högst 9 år till, eller tills posten är reglerad mot den som av
misstag betalat Rödstenens räkning till Vattenfall.
6. Kerstin Fällström läste upp Revisionsberättelsen. 2 st underlag för utbetalningar saknades i övrigt har tidigare påpekanden åtgärdats bl a att
verifikationer skall sitta i verifikationsnummerordning. Styrelsen kunde dra
en lättnadens suck ty full ansvarsfrihet beviljades.
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7. Styrelsens förslag till drift och underhåll föredrogs. Styrelsen förordar att gå
över till e-postgiro, för att bl a ge kassören en möjlighet att ha direkt kontroll
över utbetalningarna. Vidare föreslås att postboxen sägs upp. Inbesparing
1632 kr/år.
8. Styrelsens förslag till kostnads- och intäktsbudget redovisades. Styrelsens
förslag på oförändrad utdebitering kommande verksamhetsår godkändes.
9. En felavläst vattenmätare hos en fastighetsägare, med ett alldeles för högt
värde, regleras vid nästa utdebitering.
10. Styrelsens ledamöter valdes enligt följande:
Styrelsen S1 Eva Olsson-Gottschalk; S2 Miroslav Zdencanovic, 1 år kvar;
S3 Hillo Nordström 1 år kvar; S4 Christer Boije af Gennäs.
Styrelsesuppleanter S1 Sture Irestig omval; S2 Per-Arne Palm 1 år kvar; S3
Ulla Andersson 1 år kvar; S4 Mido Lindholm.
Revisorer S1 Inga-Lill Thunholm-Henriksson. S4 Sandra Brunsberg 1 år
kvar.
Revisorssuppleanter
Gustavsson 1 år kvar.

S2

Sven-Erik

Lundberg

omval;

S3

Christer

Valnämnd S1 Christer Gottschalk omval; S2 Frank Berglind 1 år kvar; S3
Christer Alvfors 1 år kvar; S4 Karin Hedlund omval.
Antennsamfälligheten: Per-Arne Palm.
Grannsamverkan: Håkan Ekestang (ytterligare 1 år)

11.INKOMNA MOTIONER
Från Per-Arne Palm
• Tomgångskörning högst 1 min måste respekteras
• ”Kurs” för huseldare pga av ”olidlig” lukt
• Husbyggnation på tomten
Per-Arnes synpunkter (exklusive husbyggnationen) beaktas i dokumentet
”Välkommen till Rödstenen”.
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Motion till Rödstenens styrelse inför årsmötet 2007-03-22
Då vi fått klartecken på att vi har rätt att sätta upp övervakningskameror med inspelning som täcker
våra respektive tomter och det då kräver att man också sätter upp en informationsskyllt om
övervakning, så föreslår vi att detta istället sker gemensamt genom komplettering av skyltningen vid
infarter och gångvägar till respektive säckgata.
Detta skulle ha flera fördelar:
1) En besökare i området vet inte vilka som har övervakningskameror uppsatta, så han (eller hon) får
räkna med risken att bli avbildad, oberoende av vilken enskild tomtmark som beträdes. Alla drar alltså
fördel av att några monterar övervakningsutrustning men inte visar det var för sig.
2) Det blir inte lika lätt att utsätta de kameror som finns för skadegörelse, då inte varje husägare som
har övervakningsutrustning uppsatt behöver skylta med det på sitt eget hus eller tomtgräns.
3) Det blir billigare och snyggare med ett fåtal skyltar.
Det kan alltså betraktas som en win-win situation att lösa skyltningen gemensamt i stället för enskilt.
Sture Irestig & Håkan Ekestang

Majoriteten på årsmötet ansåg att förslaget var bra och det uppdrog åt den nya
styrelsen att arbeta vidare med detta förslag.
12.Kvällen avslutades med en rundvandring i anläggningen.
13.Årsmötet avslutades

Vid protokollet

Justeringsmän

………………...........
Owe Eriksson

..…………………………….
Sture Irestig
……………………………....
Jan Ström

