
 
 
 

Kallelse till årsmöte och vårstäddag i 
Miklagårds samfällighetsförening 2019 

Årsmötet 
Tid: den 12 maj 2019, klockan 13.30 
Plats: Miklagårds förskola på Miklagårdsvägen 85. Samma lokal som förra året, men 
observera att det är en annan lokal än år innan det! 
 
Följande handlingar till årsmötet finns på hemsidan, se länk vid respektive handling. De finns 
även i pappersform och är då tillgängliga vardagar hos Irja Sunnerdal, Margaretavägen 14C. 
Debiteringslängden finns enbart i pappersform. 
 

● Resultat -och balansräkning https://tinyurl.com/y4z4jrzn 
● Styrelsens förslag till utgifts- och inkomststat https://tinyurl.com/y3w9q9dl 
● Revisionsberättelse https://tinyurl.com/yya7zqlu 
● Underhålls -och förnyelseplan https://tinyurl.com/yyr9udu3 
● Debiteringslängd 

Städdagen 
På förmiddagen innan årsmötet har vi städdag mellan kl. 9.00 och 12.00. Den avslutas med 
grillning vid fotbollsplanen. Samfälligheten står för korv, bröd, ketchup och senap. 
 
Viktigast under städdagen är att få undan gruset från gångbanor och gräsytor. Se i första 
hand till att fylla våra vintersandlådor. Gruset som blir över ska samlas på parkeringarna för 
att hämtas av sopmaskin dagen efter städdagen. Tjuvstarta gärna med soparbetet. Bilar 
parkeras på annan plats under tiden vi sopar parkeringsplatserna under städdagen. 
 
Föreningen kommer även denna gång att köpa in papperssäckar. Trädgårdsavfallet från 
vårstädningen ska i första hand läggas i papperssäckarna (max 15 kg per säck). 
Längrepresentanterna ansvarar för att beställa hämtning av säckarna från Ragn Sells. 
 
Det kommer även att finnas containrar för trädgårdsavfall från föreningens områden. De är 
främst avsedda för grenar och annat tyngre trädgårdsavfall, men även för löv om löven 
skulle vara blöta. Det är inte tillåtet att lägga avfall i containrarna före städdagen! 
 
Längrepresentanter är 8A, 10D, 12B, 14E, 16E, 18C, 20C, 22B, 24B, 26D, 28A, 30A, 32B 
och 34C. Längrepresentanterna träffas vid boden kl. 8.45 för en genomgång av det som ska 
göras på städdagen. 
 
Kl. 12.45 samlas alla längrepresentanter vid boden för att gemensamt städa upp efter 
korvgrillningen och plocka undan verktyg m.m. som använts vid städdagen. Övriga 
medlemmar är självfallet välkomna att hjälpa till. 
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Dagordning 
1. Mötet öppnas 
2. Justering av röstlängd och deltagarförteckning 
3. Frågan om mötet utlysts på rätt sätt 
4. Val av ordförande för mötet 
5. Val av sekreterare för mötet 
6. Val av två justeringsmän tillika rösträknare 
7. Verksamhetsberättelsen för verksamhetsåret 2018-2019. Bilaga 1 
8. Resultat- och balansräkning för verksamhetsåret 2018-2019 
9. Revisionsberättelsen för verksamhetsåret 2018-2019 
10. Frågan om styrelsen kan beviljas ansvarsfrihet 
11. Behandling av inkomna motioner (inga motioner har kommit in) 
12. Fråga från förra årsmötet om installation av informationsskyltar 
13. Ersättning till styrelsen och revisorerna 
14. Styrelsens förslag till utgifts- och inkomststat samt debiteringslängd, se länk ovan 
15. Personval 

a. Två ordinarie styrelseledamöter (2 år) 
b. Ordförande i styrelsen (bland de som är ordinarie styrelseledamöter) 
c. Två styrelsesuppleanter (1 år) 
d. Två revisorer (1 år) 
e. Två revisorssuppleanter (1 år) 
f. Tre ledamöter i valberedningen (1 år) 
g. Handyman (1 år) 

16. Övriga frågor 
17. Meddelande om plats där stämmoprotokollet hålls tillgängligt 
18. Årsmötet avslutas 
 
Styrelsen hälsar alla välkomna till mötet och hoppas på stor anslutning! 
 
Ola Jonshammar 
Ordförande 
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Bilaga 1 

Verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2018–2019 

Styrelsens sammansättning 

Ola Jonshammar, ordförande 

Irja Sunnerdal, ledamot och kassör 

Monika Berglund Lange, ledamot och sekreterare 

Erik Hansen, ledamot 

Jonas Almqvist, ledamot 

 

Marie Steen, suppleant 

Göte Liljegren, suppleant 

Styrelsens verksamhet och förvaltning av föreningens anläggningar 

Styrelsen har sedan föregående årsmöte haft elva sammanträden. Därutöver har styrelsen 

haft fortlöpande kontakt i frågor som rört föreningen. Protokoll har förts över beslut som 

styrelsen fattat. Protokollen har lagts upp på föreningens hemsida www.miklagards.se. 

 

Under året har styrelsen fortsatt att fokusera på föreningens ekonomi på både kort och lång 

sikt. Kostnadsuppföljning och ekonomi har varit en stående punkt på styrelsemötena. När 

det gäller ekonomin har styrelsen även detta år sett över avtalen om el och snöröjning. För 

att kunna installera ny belysning i området har föreningen tagit ett lån. Vi behövde låna  

240 000 kr och skickade kreditansökan till flera banker. En extra föreningsstämma den  

10 oktober 2018 beslutade att acceptera ett låneerbjudande från SEB. I och med lånet i SEB 

bytte föreningen även bank från Nordea till SEB. 

 

Inför att föreningsavgiften skulle betalas i december meddelade styrelsen att betalning 

fortsättningsvis skulle ske till föreningens bankgirokonto. Trots denna information betalade 

flera medlemmar till plusgirot. Ett flertal medlemmar betalade föreningsavgiften för sent, 

vilket innebar att föreningen hade cirka 44 000 kr mindre än beräknat i kassan i januari. 
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Föreningen har tecknat ett serviceavtal med Villaägarna. I det ingår bl.a. rådgivning och 

försäkring för föreningen. Försäkringen i If har därför sagts upp. 

 

Under året har styrelsen slutfört projektet att installera nya armaturer i gatubelysningen i 

området. Styrelsen tog fram förslag på två olika armaturer som installerades på prov. Efter 

att medlemmarna fått möjlighet att lämna synpunkter på armaturerna beslutade styrelsen att 

beställa armaturen Evolume från tillverkaren Fagerhult. Innan armaturerna installerades 

riktades sneda belysningsstolpar upp. Föreningens elförbrukning har nu gått ned till cirka  

30 procent av vad förbrukningen var samma tid förra året. 

 

Styrelsen har under året löpande hanterat frågor om skötsel och underhåll av föreningens 

anläggningar. Till sommaren 2018 köptes en elektrisk gräsklippare med två laddbara 

batterier in. Styrelsen har fortsatt genomgången av vad som behöver åtgärdas i föreningens 

anläggningar. Resultatet har legat till grund för underhålls- och förnyelseplanen som nu 

omfattar alla anläggningar i anläggninsbeslutet. 

 

  

 

 
 
___________________ 

Ola Jonshammar 
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