
BÄCKENS       PROTOKOLL 
SAMFÄLLIGHETSFÖRENING    2002-04-10 
 
 
Protokoll fört vid 2002 års ordinarie stämma 
 
1 Stämmans öppnande 
Ordföranden Bjarne Dysenius inledde med att hälsa alla hjärtligt välkomna till årets stämma. 
 
2 Stämmans stadgeenliga utlysning 
Stämman befanns stadgeenligt utlyst. 
 
3 Val av ordförande och sekreterare för stämman   
Olle Olsson valdes till ordförande för stämman och Anders Hultgren till sekreterare. 

 
4 Val av justerare och tillika rösträknare 
Till justerare och rösträknare valdes Kerstin Nilsson och Sirpa Björklund.  

 
5 Godkännande av dagordning 
Det utsända förslaget till dagordning godkändes. 

 
6 Styrelsens berättelser 
Verksamhetsberättelsen gicks igenom, liksom föreningens årsredovisning och årsredovisningen för 
Kabel-tv. Samtliga berättelser godkändes av stämman. 
 
7 Revisorernas berättelse 
Jeanette Berner läste upp revisorernas berättelse. Den godkändes av stämman. 

 
8 Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen 
Styrelsen beviljades ansvarsfrihet av stämman för det gångna verksamhetsåret. 

 
8 Styrelsens väckta frågor 
1) Den första av styrelsens väckta frågor handlade om kravrutin för medlemmarnas avgifter. En 
avgift om 45 kr införs om faktura inte betalas i tid. 
2) Den andra frågan gällde borttagning av punkt 7 i ordningsreglerna. I punkt 7 står att det finns en 
container inom området där fastighetsägarna kan lägga sina grovsopor. Containern är borttagen och 
ersatt med tillfälliga containrar i området.  
3) Den tredje väckta frågan var ett förslag att utarbeta en långsiktig plan för grönområdena. 
Stämman tyckte att de tre förslagen var bra och tillstyrkte samliga. 

 
9 Utredningar 
Styrelsen hade fått i uppdrag från förra stämman att undersöka alternativa sätt att förvalta pengarna 
i underhålls- och förnyelsefonden. Styrelsen föreslår att ingen förändring görs. Det blev också 
stämmans beslut.  
Styrelsen hade också i uppdrag att undersöka hur våra behållare för metall- och restavfall ska vara 
placerade i framtiden. Fyra förslag fanns. Styrelsen förordade att nuvarande placering behålls. 
Stämman beslöt enligt styrelsens förslag.  

 



10 Motioner 
Säljträden inom städområde I. Stämman beslöt enligt styrelsens förslag, vilket innebär att de två 
träd som står på samfällighetens mark tas ned på kommande städdag.  
Ekar inom städområde I. Styrelsens förslag var att avslå motionen och att motionärens synpunkter 
tas med i den långsiktiga planen för grönområden. Styrelsens förslag godkändes. 

 
11 Verksamhetsplan och budget 2002 samt samfällighetsavgift och fondavsättning 
Med anledning av innehållet i verksamhetsplanen begärde KåGe Pihl ordet och framhöll hur 
förträffligt det är med en renssil vid stuprören. Stig Andersson påpekade att för löv fungerar 
renssilar bra men däremot inte för det grus som betongpannorna släpper ifrån sig.  
KåGe undrade också om kostnaden för bevakningen förhindrar inbrott och skadegörelse. Anders 
Claesson föreslog att vi ska sätta upp kameradummies med fuskkablar för att hålla buset borta från 
området. Johan Skogfält, nyinflyttad, meddelade att han som närpolis har för avsikt att starta 
grannsamverkan i området igen. Någon sammanställning av inbrott i området finns inte. 
Containerhelgerna som styrelsen föreslagit i verksamhetsplanen godkändes av stämman. Styrelsen 
kommer att behandla alla framförda förslag.  
Verksamhetsplanen med budget godkändes av stämman.  
En sammanställning över samtliga avgifter finns i stämmohandlingarna 

 
12 Redovisning och budget år 2002 för Kabel-tv 
Redovisningen och budgeten för kabel-tv med en höjning av avgiften till 490 kr/fastighet 
godkändes av stämman. 93 fastigheter har tillgång till ett utökat tv-utbud. 

 
13 Val av styrelseordförande och styrelse 
Valberedningens förslag föredrogs av Olle Olsson. Stämmans beslut blev enligt valberedningens 
förslag. 

 
Styrelsens sammansättning för 2002: 
Ordförande   Bjarne Dysenius Mbv 326 1 år omval 
Ledamöter  Stellan Jonson Mbv 266 2 år omval 

   Anders Hultgren Gkv 16 vald till stämman 2003 
   Ewa Norrljung Mbv 366 2 år nyval 
   Bo Jonsson  Gkv 48 Vald till stämman 2003 
   Anders Olsson Mbv 380 1 år omval 
   Kerstin Winberg Mbv 340 vald till stämman 2003 

Suppleanter:  Sören Holmström Gkv 70 2 år omval 
   Lars Thorsén  Mbv 288 2 år omval 
   Eva Göthson  Gkv 74 vald till stämman 2003 
 
 

14 Val av revisorer 
Tuula Ikonen, Mbv 336 och  Jeanette Berner, Mbv 316 omvaldes till föreningens revisorer på ett år. 

 
15 Val av valberedning 
Till valberedning valdes KåGe Pihl, Magnus Berglund, Gerd Müller-Nordin och Sirpa Björklund. 
Sammankallande är Gerd Müller-Nordin. 

 
16 Meddelande om vilka som utsetts till städledare 
Listan på dessa fanns i stämmohandlingarna. 

 



17 Meddelande angående stämmoprotokoll 
Protokollet delas ut till samtliga fastighetsägare. 

 
18 Övriga frågor 
Bo Lindgen ville ha en förteckning över ansvarsfördelningen i styrelsen utsänd till samtliga. Han 
hade också synpunkter på maskinutrustning som snöröjningsentreprenören placerat på västra 
parkeringen. 
KåGe Pihl tyckte att en boulebana skulle anläggas inom området. Lämplig plats är en gräsplätt vid 
Alkärrstråket.  
Ett andra förslag från KåGe var att fastigheter och garage ska vara märkta med nummer. Bjarne sa 
att husnumren är upp till var och en att sätta ut på husen, däremot kanske garagen bör få en 
tydligare märkning.  
Även dessa synpunkter och förslag kommer att behandlas av den nya styrelsen. 

 
18 Stämmans avslutade 
Stämman framförde ett tack till styrelsen för ett utmärkt arbete under året. Olle Olsson avtackades 
som stämmoordförande och också som valberedningens ordförande under tolv år. Bjarne 
överlämnade vackra blommor till Olle. Avgående styrelseledamoten Ola Lundgren avtackas vid ett 
senare tillfälle. Bjarne förklarade därmed 2002 års stämma avslutad. 

  
 
  
Vid protokollet    Justeras 
 
 
Anders Hultgren    Olle Olsson 
Sekreterare     ordförande på stämman 
 
 
 
Justeras     Justeras 
 
Kerstin Nilsson    Sirpa Björklund 
 

 
 
 
 


