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Protokoll frfln flrsmtitet den 2714 z0ll
Plats: Tomtbergav?igen 16 vid Hallunda cenfum

Arsmdtet. Ordfiirande Dinkha Elia hiilsade samtliga vfllkomna. Dinkha
valdes till ordftrande for mtitet och Akilan Punniamurlhi till sekreterare.
Dagordningen godkiindes av de fiirsamlade. Tvi justeringsmiin ftir m6tet
valdes: Christer Gottschalk och Bo Jarleryd.

Konstaterades att kallelsen till mdtet hade siints ut i laga ordning. Underlaget
kom ut frr sent men awikelsen accepterades.

Justering av rdstliingd. Av Rddstenens 67 medlemmax :var 30 niirvarande.
Dessa representerade 23 fastigheter (varav en med fullmakt) av Rddstenens
38 fastigheter.

Fdredragning av styrelsens VerksamhetsberEittelse samt resultat- och
balansriikning fttr det gingna verksamhetsiret (Andreas Demir CD-
redovisning). Ekonomin ?ir i god balans, med ett dverskott p&87 tkr. Till
sptr-, reserv och fiirnyelsekontot beslutades att dverfiira 60 tkr fren
transaktionskontot. P& grund av sent inkomna verifikationer blev redovisning
av sndnlining, redovisningstjiinster och vatten bokfiirda i niista period.
Verklig koshrad fiir redovisning Ar 9 875 kr, sndrcijning 37 290krc.

Bengt Fransson l6ste upp RevisionsberEittelsen. Underlagen inkom till
revisorerna lite sent. N&gra mindre utbetalningar saknar verifikationer. Svirt
att kontrollera de enskilda fastigheternas inbetalningar vad avser vatten-
fiirbrukningen. Styrelsen kunde dra en liittnadens suck ry eil ansvarsfrihet
beviljades.

Styrelsens fiirslag till drift och underh&ll fiiredrogs. Christer Boije 6tog sig
att kontalda Botkyrka stadsniit ftir att ta reda pfr aktuella tidsplaner mm ftir
Rddstenens anslubring till stadsniitet.
Christer meddelade att 6ven Telia ocksi drar fiberndt i kommunen. Telia tar
27 tI{ i anslutningsavgift.
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Sandlidoma fiir halkbekiimpning pi respektive siickgata skall besilcigas och
slitna l6dor bytas ut eller repareras. Styrelsen informerar sndrQiaren var
lfldorna stir da en 16da inte blivit pnfylld under vintern.
Sprickor i v6ra gator skall itgiirdas.
Den nya styrelsen fick i uppdrag att vidta itgiirder fiir hur vflra 3 brunnar, diir
miitarna fiir vattenavldsnings sitter, blir &tgiirdade. Tvi av brunnarna ?ir delvis
vattenffllda och saknar underlock.

Styrelsens fiirslag till kosfirads* och intiiktsbudget redovisades. Styrelsens
fiirslag pi 3 x 1500 : 4500 kr i utdebitering kommande verksamhetsir
godkiindes. Vatten debiteras ut individuellt under period 1.

Slaivfel hade smugit sig in i valniimndens fiirslag.
Rddstenens funl:tioniirer fiir 2011 valdes enligt fiiljande:
Sfyrelsen 51 Bemt Karlsson; S2 Faruk Cakir 1 6rkvar; 53 Din*ira Elia I f,r
kvar; 54 Carina Scott omval .
Styrelsesuppleanter 51 Owe Eriksson; 52 Nubar Rhawi 1 6r kvar; 53 Jan-
Ove Strdm 1 6r kvar; 54 Mido Lindholm omval.
Revisorer Sl Inga-Lill Thunholm-Henriksson. 34 Bengt Fransson 1 &r kvar.
Revisorssuppleanter 52 Ann-Mari Lundberg omval; 53 Ulla Andersson I tr
kvar.
Valnlimnd Sl Christer Gottschalk omval; 52 Frank Berglind omval; 53
Christer Alvfors omval 54 Karin Hedlund omval.
Antennsamfiilligheten: Styrelsen avgdr sj?ilva vem som skall representera
R<idstenen vid Norsborgs Antennsamftillighets st5nelsemdten.
Grannsamverkan: Sture Irestig (omval)

Under dvriga frtgor diskuterades dvertr?idelser av v6ra hastighets- och
parkeringsregler p& sdckgatorna. Alltfiir m6nga f,sidos?itter trafiksiikerheten
och kOr ftir fort{20-30 km/tim). Sopbilen har svirigheter att viinda p&
vilndplan p6. grund av parkerade bilar. Dessa problem iir det allas skyldighet
inom Rridstenen att trjdlpa till att l6sa.

Mdtet avslutades och ordftiranden tackade alla ftir visat intresse.
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Akitan Punniamurthi
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