
Protokoll fört vid ordinarie årsmöte i Miklagårds 
samfällighetsförening år 2016

Tid: söndagen den 15/5 2016 klockan 13:00
Plats: Öppna förskolans lokaler, Holmgårdsvägen 4
Närvarande: 38 personer från 35 hus (se bifogad deltagarlista)

1. Årsmötets öppnande och fastställande av dagordning för årsmötet
Styrelsens ordförande Justyn Rajter hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.

2. Val av ordförande för årsmötet
Margareta Berggren valdes till mötesordförande.

3. Val av sekreterare för årsmötet
Erik Hansen valdes till sekreterare för mötet.

4. Val av två rösträknare tillika justeringsmän
Irja Sunnerdal och Ola Jonshammar valdes till rösträknare tillika justeringsmän.

5. Frågan om årsmötets behörighet
Mötet befanns vara behörigen utlyst.

6. Styrelsens verksamhetsberättelse
Pehr Rooth föredrog verksamhetsberättelsen som godkändes och lades till handlingarna.

7. Kassörens redovisning av det ekonomiska resultatet
Lennart Wolf redogjorde för det ekonomiska resultatet.

8. Revisionsberättelsen
Revisor Ove Löwenhamn föredrog revisionsberättelsen.

9. Frågan om styrelsens ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2015-2016
Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret.

10. Styrelsens förslag till verksamhet för det kommande verksamhetsåret
Underhålls- och förnyelseplan för 2016-2017 lästes upp av Pehr Rooth och godkändes.

11. Ersättning till styrelse och revisorer
Lennart Wolf berättar att ersättningen tidigare har varit en procentuell andel av 
samfällighetsavgiften men att styrelsen föreslår att ersättningen från och med i år ändras 
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detta till att vara fasta belopp motsvarande den tidigare ersättningen. Frågan om julbord för 
styrelsen diskuterades också.

Det beslutades att ersättning till styrelse och revisorer blir sedvanligt ett julbord för 
styrelsemedlemmar med respektive make/maka, samt reducerad årsavgift enligt följande:

• Ordförande och kassör -2 200kr

• Ledamöter och suppleanter -1 320kr

• Handyman -3 960kr

12. Styrelsens förslag till inkomst- och utgiftsstat samt debiteringslängd
På grund av den pågående fibernätsinstallationen föreslog styrelsen en ökning av avgifter 
från 4 400kr till 6 400kr. Enligt tidigare uppdelat på två betalningstillfällen; juni och 
december. Styrelsens förslag till inkomst och utgiftsstat samt debiteringslängd godkändes 
och fastställdes av stämman.

13. Val av tre ordinarie styrelseledamöter för verksamhetsåret 2016 – 2018
Tove Kjellander läste upp valberedningens förslag:

Till ordinarie ledamöter valdes:
Jeanette Lundberg, 26B 2 år, (nyval)
Ola Jonshammar, 20D 2 år, (omval)
Erik Hansen, 28E 2 år, (nyval)

Vid förra årsmötet valdes
Justyn Raiter, 8A 2 år, (1 år kvar)
Lennart Wolf, 14B 2 år, (1 år kvar)

14. Val av ordförande för verksamhetsåret 2016 – 2017
Till ordförande valdes Justyn Rajter.

15. Val av två styrelsesuppleanter för verksamhetsåret 2016 – 2017
Till styrelsesuppleanter valdes:
Lisbeth Pettersson, 16G 1 år, (nyval)
Göte Liljegren, 12G 1 år, (nyval)

16. Val av två revisorer för verksamhetsåret 2016 – 2017
Till revisorer valdes:
Anders Hallberg, 16E 1 år, (omval)
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Ove Löwenhamn, 24B 1 år, (omval)

17. Val av två revisorsuppleanter för verksamhetsåret 2016 – 2017
Till revisorsuppleanter valdes:
Magnus Wadenvik, 30B 1 år, (omval)
Patrik Nord, 26D 1 år, (nyval)

18. Val av minst tre ledamöter till valberedning för verksamhetsåret 2016 – 2017
Louise Jonshammar 20D 1 år, (omval)
Tove Kjellander 18A 1 år, (omval)
Tomas Eriksson 22A 1 år, (omval)

19. Inkomna motioner
En motion inkom till årsmötet från Gun Hildebrand om att ta ned den Hägg som står mellan 
Guns hus (26G) och järnvägen. Motionen gavs bifall av årsmötet och styrelsen ska 
ombesörja att trädet tas ned tillsammans med handyman.

20. Övriga frågor
Margareta Berggren beskrev situationen att en bil på parkeringen fått bakrutan krossad av en
stor sten samt inbrottsförsök i ett par garage. Kan sådan information förmedlas till 
samfällighetens medlemmar? Justyn Rajter svarar att om styrelsen får information per epost 
på miklagard.styrelse@gmail.com så kan de föra ut informationen.

Johan Spångberg har tagit fram en hemsida, med adress http://miklagards.se, för 
samfälligheten som kommer att användas för att distribuera protokoll från möten och annan 
information. Adresslistan och telefonlistan kommer aldrig att finnas tillgänglig där.

Justyn Rajter beskrev att installationen av fiber påbörjats strax efter att avtalet förhandlats 
färdigt och undertecknats. Justyn tog på sig uppgiften att samla in information om vid vilken
tidpunkt boende är på semester för att hjälpa leverantören att planera tillgången till de olika 
fastigheterna. Så att installationen i fastigheterna ska gå så smidigt som möjligt under de 2 
veckor som leverantören avsatt för detta enligt tidigare kommunicerad plan.
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Deltagarlista
Namn Adress
Jörgen Wallberg 32 F
Marek Marsina 20 C
Daniel Berglund 34 B
Justyn Rajter 8 A
Sofia Paulsson 30 E
Kjell Nygren 34 E
Rolf Nyberg 24 A
Inger Öberg 30 D
Anders Öberg 30 D
Gun Hildebrand 26 G
Lilian Lund 28 A
Sonja Nyholm 26 A
Irja Sunnerdal 14 C
Patrick Nord 26 D
Dickie Forstall 16 B
Johan Spångberg 20 B
Molly Karlsson 28 C
Staffan Karlsson 28 C
Owe Örngrip 18 E
Peter Lundberg 26 B
Susanne Abramsson 10 A
Ann-Christin Saros Bolin 10 B
Göte Liljegren 12 G
Tove Kjellander 18 A
Petri Oksanen 34 C
Louise Jonshammar 22 D
Ove Löwenhamn 24 B
Hans Blomqvist 12 B
Ove Åstrand 8 B
Stefan Axelsson 12 D
Rafael Alins 12 A
Sara Alins 12 A
Lisbeth Pettersson 16 G
Pehr Rooth 26 F
Erik Hansen 28 E
Lennart Wolf 14 B
Raftén 34 F
Ola Jonshammar 20 D
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Täby den 27 maj 2016

_____________________________
Erik Hansen
Sekreterare

Justeras:

_____________________________ _____________________________
Irja Sunnerdal Ola Jonshammar
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