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Rödstenen
www.rodstenen.se

Protokoll från årsmötet den 6 april 2017

Plats: Fjärrvärmeverket

1. Ordföranden i Rödstenens samfällighetsförening Christer Alvfors hälsade alla

välkomna och öppnade mötet.
2. Dagordningen godkändes.
3. Christer Alvfors valdes som ordförande för mötet.
4. Kerstin Fransson valdes som sekreterare för mötet.
5. Hillo Nordström och Per-Arne Palm valdes som justeringsmän och tillika rösträknare.

6. Fråga om mötet blivit behörigen utlyst besvarades med ja.

7. Röstlängden justerades. Det var 20 fastigheter representerade (varav en med

fullmakt) av Rödstenens 38 fastigheter.
8. Föredragning av styrelsens verksamhetsberättelse samt resultat - och balansräkning.

Oförändrad avsättning 20 tkr till reserv- och förnyelsefonden.
9. Ulla Andersson 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.
14. -19. Rödstenens funktionärer för 2017 valdes enligt följande:

• Styrelsen: S'l Bernt Karlsson (omval), S2 Redda Guelai (1 år kvar), 53 Christer

Alvfors (1 år kvar), S4 Ropin Ohan (nyval)

• Styrelsesuppleanter: 51 Eva Olsson-Gottschalk (omval), 52 Per-Arne Palm (1 år

kvar), 53 Hillo Nordström (1 år kvar), 54 Marieroz 5aliba (nyval)

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

• Revisorssuppleanter: 51 Owe Eriksson (omval), 54 Magda Ishak (1 år kvar)

• Valnämnden: 51 Hans Rasmussen (omval), 52 Frank Berglind (1 år kvar), 53
Janne 5tröm (1 år kvar), 54 Christer Boije (omval) sammankallande.



• Kontaktperson för grannsamverkan: S4 Bengt Fransson ( nyval)

20.lnkomna motioner

• Det har inte inkommit några motioner.

21. Övriga frågor

• Asfalten är i dåligt skick på våra säckgator. Vi åtgärdar endast de som är i sämst
skick. Detta på grund av att gatorna kommer att behöva repareras när
värmeverket har installerat de nya värmeväxlarna. På säckgatorna två och fyra är
asfalten i störst behov av lagning. På säckgata två är det stora sprickor i asfalten

längs nästan hela gatan. På säckgata fyra är det gångvägen vid sandlådan som

måste åtgärdas. Där är det rötterna från träden bredvid gångvägen som har

förstört asfalten. Styrelsen undersöker om det finns någon firma som kan utföra
detta arbete till en rimlig kostnad.

• Vändplanerna får inte användas som parkeringsplats. Det finns två förslag så att

situationen förbättras. Vi kan antingen anlita ett P-bolag eller att medlemmarna

påminner sina grannar om vad som gäller. Mötet enades om att grannarna

påminner varandra.

• Päronträdet och syrenbuskarna planterades på allmänningen vid säckgata 1 vid
inflyttningen till samfälligheten år 1972. Det finansierades av samtliga
medlemmar. Nu har trädet och syrenbuskarna vuxit och blivit stora. Trädet har

på grund av mycket fallfrukt orsakat svårigheter vid gräsklippning av

allmänningen. Trädet och buskarna behöver beskäras. Några medlemmar
önskade att trädet skulle sågas ner, men de flesta ansåg att samfälligheten skall

anlita någon som kan beskära trädet och buskarna rejält.

22. Ordföranden tackade och avslutade mötet.

Vid protokollet Justeringsmän
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