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Stora Frö Samfällighetsförening 
Stora Frö

Föreningsstämma 2015-07-25

PROTOKOLL
2015-07-27

§1 Mötets öppnande 
Ordförande Bengt Jönsson öppnade stämman och hälsade de närvarande välkomna. 

§2 Mötets behöriga utlysande
Stämman godkände att kallelsen till föreningsstämman skett i behörig ordning. 

§3 Närvarande och röstlängd 
20 medlemmar hade samlats. Stämman beslöt att upprätta röstlängd vid behov. Till 
justeringsmän tillika rösträknare valdes Bengt Kläppe och Per-Inge Karlsson.

§4 Fastställande av dagordning
Styrelsens förslag till dagordning fastställdes. 

§5 Ordförande och sekreterare för stämman
Till ordförande valdes Bengt Jönsson. 
Till sekreterare valdes Sven-Evert Hansen. 

§6 Styrelsens förvaltningsberättelse 
Ordföranden föredrog förvaltningsberättelsen och resultat- och balansräkningen. 
Förvaltningsberättelsen lades till handlingarna.

§7 Revisionsberättelse
Ordförande läste upp revisionsberättelsen.
Berättelsen lades till handlingarna.

§8 Resultat- och balansräkning 
Stämman beslöt fastställa dessa och lägga dem till handlingarna.

§9 Ansvarsfrihet för styrelsen 2014-04-01—2015-03-31
Stämman beviljade styrelsen ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret. 

§10 Förnyelseplan
Förnyelseplanen, som inte ändrats från föregående år, redovisades av ordföranden. 
Stämman beslutade att styrelsen får behörighet att göra en lämplig tidsordning i 
genomförandet. 

§11 Avsättning till underhålls- och förnyelseplan
Stämman beslöt avsätta 125 00 kronor till förnyelsefonden enligt styrelsens förslag.

§12 Ersättning till styrelse och vägkommittén
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Stämman beslutade att ersättningen till styrelsemedlemmar ska vara oförändrad.
 

§13 Förslag till budget
Ordföranden redogjorde för styrelsens förslag till budget för 2015-2016. Stämman 
beslutade fastställa föreslagen budget verksamhetsåret 2015-2016.
På styrelsens förslag fastställdes även budgeten för nästkommande verksamhetsår 
(2016-2017) gällande enbart vägunderhållet. 

§14 Framläggning av upprättad debiteringslängd
Ordföranden lade fram styrelsens förslag till debiteringslängd om 250 kr per andel 
som bygger på ovan i § 13 fastställd budget. Avgiften för nya fastigheter följer 
tidigare beslut. Stämman beslutar enligt förslaget.

§15 Val av ordförande för styrelsen
Bengt Jönsson valdes till ordförande för Stora Frö samfällighetsförening på ett år. 

§16 Val av ledamöter och suppleanter i styrelsen
Val av ordinarie ledamöter och suppleanter för styrelsen: 

Ordinarie ledamöter 2 år Suppleanter 1 år 
Ingemar Friberg omval Peter Jönsson omval 
Hans-Göran Martinsson omval Ola Malmqvist omval 
Benny Yngvesson omval Anders Andersson omval
Valda förra året för två år: Berit Elander omval 
Ulf Sturesson andra året Per-Inge Karlsson omval
Hans-Åke Wetterberg andra året Lena Sundin omval
Per-Gunnar Jönsson andra året Bengt Kläppe omval
Sven-Evert Hansen andra året Lennart Sanded omval
Ove Karlesand
(Kommunens repr.)

Eddy Johnsson 
(kommunens repr.)

§17

Val av revisorer och revisorsuppleanter
Revisorer på 1 år: 

Revisorsuppleanter på 1 år 

Stefan Thörn nyval Peter Wiebe omval
Mats Nilsson omval

§19 Val av valberedning 
På 1 år valdes Allan Engström (sammankallande) 

Per-Inge Karlsson
Björn Olsson

§20 Behandling av inkomna motioner
Motion 1) 
Motion om att nyexploaterade tomtområden som regleras av detaljplan med krav på 
asfalterade vägar skall befrias från inträdesavgift samt årsavgift fram till och i 3 år 
efter godkänd garantibesiktning.
Styrelsen yrkade på avslag.
Stämman var enhälligt emot förslaget och tyckte att inträdesavgiften ska regleras av 
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exploatören.
Stämman besluta avslå motionens yrkande.

 Motion 2) 
Styrelsen har förslag att föreningen tar hand om all skötsel av vägarna och i så fall får
det statliga bidraget för underhållet.
Ordföranden redogjorde för förslaget, som innebär att samfälligheten får det statliga 
bidraget på ca 60 000 kr, som utgår för vissa vägar och därmed tar hand om allt 
underhåll.
Många inlägg gjordes av mötesdeltagarna, varvid viss skepsis framkom, om 
statsbidraget skulle täcka underhållet. 
Samfälligheten beslutade att styrelsen skulle göra en mycket noggrann kalkyl över 
kostnaderna och se tillbaka några år för att se hur stora kostnaderna är i genomsnitt 
under ett år. Styrelsen kan sedan fatta ett beslut efter vad som framkommit i 
undersökningen.

§21 Övriga frågor

 Den aktuella fiberkabeln diskuterades och det framkom att många är osäkra 
på vad den betyder, när det gäller kommunikation. Därför beslutades att det 
skulle hållas ett informationsmöte i bylokalen lördagen den 1 augusti kl.10.00.

 Det påpekades från närboende att hastigheten på Hagaparksvägen, där det är 
30 km/h, är alldeles för hög. Frågeställaren undrade vad styrelsen gjort, för att
hastighetsbestämmelsen ska efterföljas.
Styrelsen meddelade bland annat att vägkorsningarna har röjts för att sikten 
vid utfarterna ska bli bättre. Det finns även fastighetsägare som kan bli bättre 
på att beskära buskar mm för att utfarterna ska bli säkrare. 
Styrelsen fick i uppdrag att jobba vidare med att förbättra säkerheten och 
hastighetsdämpande åtgärder på hela Hagaparksvägen.

§22 Plats där protokollet från stämman hålls tillgängligt
Detta protokoll ska finnas tillgängligt hos sekreteraren Sven-Evert Hansen och det 
kommer även att finnas på hemsidan senast den 15 augusti 2014.
 

§23 Föreningsstämman avslutas
Ordföranden avslutade mötet och tackade alla för visat intresse. 
Därefter serverades kaffe. 

Vid protokollet ………………………………
Sven-Evert Hansen (Sekreterare) 

……………………………
Bengt Jönsson (ordförande) 

Justering: ……………………………
Bengt Kläppe

……………………………
Per-Inge Karlsson
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