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BÄCKENS
SAMFÄLLIGHETSFÖRENING

PROTOKOLL
2001.03.22

Protokoll fört vid 2001 års ordinarie stämma
1

Stämmans öppnande
Ordföranden Bjarne Dysenius inledde med att hälsa alla hjärtligt välkomna
till årets stämma.
Innan stämmoförhandlingarna började redogjorde Sören Holmström om läget i
bredbands frågan. Det står nu klart att någon gemensam lösning via kabel-tv-nätet
inte är aktuell för fastigheterna i vårt område. Varje fastighet får själv lösa sin
anslutning. Sören berättade att han tidigt anmält intresse men att det hade varit svårt
att få något besked från Telia om när anslutning skulle kunna ske. Nu har han dock
fått sin anslutning.
2
Stämmans stadgeenliga utlysning
Stämman befanns stadgeenligt utlyst. Kallelsen delades ut den 25 januari.
3
Val av ordförande och sekreterare för stämman
Eivor Johansson valdes att som mötesordförande leda dagens förhandlingar. Anders
Hultgren utsågs till sekreterare.
4
Val av två justerare, tillika rösträknare
Elsa Manngård och Magnus Berglund utsågs att tillsammans med ordföranden
justera dagens protokoll.
5
Godkännande av dagordning
Det utsända förslaget till dagordning godkändes i befintligt skick.
6
Styrelsens berättelser
Vi gick igenom styrelsens berättelser, verksamhetsberättelsen, årsredovisningen och
årsredovisning för kabel-tv. Verksamhetsberättelsen gicks igenom och föranledde
inga kommentarer. Inger Bodin presenterade den omarbetade versionen av
årsredovisningen och balansräkningen. Överskottet ändras från 31 422 kr till 26 354
kr. I kostnadskolumnen finns istället en ny post på 5 068 kr för ”ej utnyttjade medel
för garagereparationer”. Motsvarande post finns också som kortfristig skuld i
balansräkningen.
Årsredovisningen för kabel-tv kommenterades. Beteckningen ”förening” tas bort från
och med nu. Det finns ingen särskild förening för kabel-tv-nätet. Nätet tillhör
samfälligheten. Samtliga berättelser godkändes av stämman.
7
Revisorernas berättelse
Jeanette Berner läste upp revisionsberättelsen. Den godkändes av stämman.
8
Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
Stämman beviljade styrelsen ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret.

2

9
Styrelsens väckta fråga
Styrelsen har föreslagit att den container vi har i området ska tas bort. Istället
föreslås att en stor container ställs upp 4 ggr/år. Dessutom finns möjlighet att
använda containrarna på städdagarna. Flera personer påpekade att det är stor risk att
kärlen för riskavfall snabbt fylls med ”fel” sorts sopor. Placeringen av dessa kärl
diskuterades.
Stämman gav styrelsen i uppdrag att genomföra förslaget. Styrelsen ska också
informera fastighetsägarna via Bäckenbladet om förändringen och även ta ställning till
eventuell annan placering av riskavfallskärlen. Stämman efterlyste också information
om vad som är riskavfall. Mera information om detta kommer också i Bäckenbladet.
10
Motioner
Nisse Liljas motion handlade om beslut som togs på föregående stämma.
Styrelsen yttrande sig över motionen och ansåg den därmed besvarad. Detta blev
också stämmans beslut.
11
Verksamhetsplan och budget 2001 samt samfällighetsavgift och
fondavsättning
Bjarne redogjorde för verksamhetsplanen och styrelsens resonemang. Han förklarade
hur vi bygger upp fonden de kommande åren, samt hur de fonderade medlen
eventuellt kommer att användas. Hur mycket pengar som förbrukas till reparationer
och när det sker beror t.ex. på hur länge vatten- och avloppsledningar håller,
belysningsstolpar och hängrännor klarar sig. KåGe Pihl pratade om det förträffliga
med en renssil monterad på stuprören för att hängrännorna ska hålla längre. Eivor
menade att alla inte har positiva erfarenheter av detta. Magnus Berglund frågade om
det fanns pengar avsatta för reparation av garagegavlar nästa år. Många gavlar är i
mycket dåligt skick. Bjarne svarade nej, reparation kan ske tidigast år 2003. Magnus
ville ha ett ändrat beslut i frågan och stämman ajournerades 5 minuter för att
styrelsen skulle få möjlighet till överläggning.
Efter ajourneringen kom styrelsen tillbaka med förslaget att årets överskott på 31 000
kr används som materialkostnad till de garagegavlar som är i sämst skick. Det
innebär att det blir ett underskott i räkenskaperna innevarande år. Med denna
förändring godkändes verksamhetsplanen av stämman.
En sammanställning av avgifterna finns på sidan 13 i stämmohandlingarna.
Efter diskussion fick styrelsen i uppdrag att till nästa stämma se över hur vi får bästa
ränta på det kapital som vi placerar i den långsiktiga fonden.
12
Redovisning och budget år 2001 för Kabel-tv
Stämman godkände den redovisning och budget för Kabel-tv som styrelsen lagt fram.
13
Val av styrelseordförande och styrelse
Valberedningens förslag till styrelse föredrogs av Olle Olsson. Stämmans beslut blev
som valberedningen föreslagit.
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Styrelsens sammansättning för 2001:
Ordförande
Bjarne Dysenius
Mbv 326
Ledamöter
Stellan Jonson
Mbv 266
Anders Hultgren
Gkv 16
Ola Lundgren
Mbv 292
Bo Jonsson
Gkv 48
Anders Olsson
Mbv 380
Kerstin Winberg
Mbv 340
Suppleanter Sören Holmström
Gkv 70
Lars Thorsén
Mbv 288
Eva Göthson
Gkv 74

1 år omval
vald till stämman 2002
2 år omval
vald till stämman 2002
2 år nyval
1 år omval
2 år nyval
vald till stämman 2002
vald till stämman 2002
2 år nyval

14
Val av revisorer
Tuula Ikonen Mbv 336 och Jeanette Berner Mbv 316 omvaldes till föreningens
revisorer på ett år vardera.
15
Val av valberedning
Den sittande valberedningen omvaldes. I valberedningen ingår.
Olle Olsson
Mbv 274 1 år omval
Pecka Villberg
Gkv 54 1 år omval
KåGe Pihl
Mbv 352 1 år omval
Eivor Johansson
Gkv 46 1 år omval
16
Städledare och städdagar 2001
I de utsända stämmohandlingarna finns på sidan 16 en förteckning över vilka som är
städledare i resp. område under år 2001.
Städdagar år 2001 är lördagen den 5 maj och lördagen den 20 oktober.
17
Meddelande angående stämmoprotokoll
Protokollet från stämman delas ut till samtliga fastigheter.
18
Övriga frågor
KåGe Pihl uppmanade de boende i området att vara beredda att deltaga i
styrelsearbetet under några av de år man bor i vårt område.
19
Stämmans avslutande
Kvällen ordförande, Eivor Johansson, tackade stämmodeltagarna för visat intresse.
Bjarne Dysenius överlämnade vackra blommor till Inger Bodin och Helena Nyholm
som avgick ur styrelsen efter många års arbete.
Vid protokollet
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