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Protokoll fört vid årsstämman med
Södra Brandbergens Gemensamhetsanläggning

Torsdagen den 8 mars 2018

§l
Ordförande Björn Löfgren hälsade samtliga närvarande välkomna och förklarade mötet
öppnat.

§2
Dagordningen för stämman fastställdes.

§3
Till ordförande för stämman valdes Jan Lidström.

§4
Till protokollförare för stämman valdes Göran Blomqvist.

§5
Till protokolljusterare tillika rösträknare valdes Arno Elmberg och Thorbjörn Falk.

§6
Fastställdes att stämman utlysts i behörig ordning.

§7
Röstlängden fastställdes till 43 stycken och 9 fullmakter.

§8
Styrelsens verksamhetsberättelse för 2017 lästes upp och godkändes.

Ordförande Björn Lötgren informerade om att elförbrukningen för belysning och garage i
området sedan 2009 - 2017 nästan har halverats. Information om detta kommer att läggas
ut på hemsidan.

Påtalades att vissa belysningsstolpar vid garagen på Stora Björnens gata saknar luckor så
att man kan komma åt ledningar. Ledningarna är inte strömförande och Wintermalms El
har beställt luckor som ska sättas upp.

Bättre deltagande på vår- och höststädningarna efterlystes från närvarande medlem.
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§9
Revisorernas berättelse lästes upp och godkändes.

Tillägg:
Vi revisorer har uppmärksammat de höga kostnaderna för el-entreprenaden i
samfälligheten. Därför kallade vi ordförande och el-gruppen måndagen den 26 februari
får en förklaring. Vi har föreslagit förändringar och återkoppling på detta får 2018.

§10
Resultat- och balansräkning lästes upp och fastställdes.

§ll
Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2017.

§12
Arvode får styrelse, revisorer och valberedning oförändrad.

Förslag till förändringar tas upp under § 17 Proposition 3.

§13
Till ordförande valdes Nathalie Baran på ett år.

§14
Till övriga styrelseledamöter valdes:

Mari Lundqvist Omval 2 år
Benny Larsson Omval 2 år
Hassan Kakwandi Omval 2 år
Björn Löfgren Omval 2 år

Göran Blomqvist
Per Sönnerfors
Daniel Gineman

l år kvar av mandattiden
l år kvar av mandattiden
l år kvar av mandattiden

§15
Till ordinarie revisorer valdes:.

Marie Stäffe Lagerholm
Sven-Åke Svensson

Omval l år
Omval l år

Till revisorssuppleanter valdes:
Timo Niemenmaa Omval l år

§16
Till valberedningen valdes:

Tonni Hult (sammankallande) Omval l år
Malin Johansson Nyval l år
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§17
Proposition l:
Förslag får att fårbättra parkeringsmöjligheten får boende inom SBG:s område.

Förslaget antogs av stämman för genomfårande.

De nya boendetillstånden kommer att börja delas ut från och med l september och gäller
då parallellt med de nuvarande som sitter klistrade på framrutan.
Från och med 1 oktober gäller endast de nya boendetillstånden samt 24-timmars lappar
och P-skiva.
Utförligare information kommer att delas ut och finnas på hemsidan.

Proposition 2:
Återställande av den inhägnade asfalt ytan på övre Stora Björnens gata (del av P13) till
parkeringsp latser .

Förslaget antogs inte av stämman.

Proposition 3:
Höjning av nuvarande mötesarvode på 500 kr/möte till 550 kr/möte fådedamöter,
sekreterare. kassör och ordförande.

Stämman antog förslaget för genomfårande.

Proposition 4:
Höjning av l:a kravavgift på ej betald samfallighetsavgift från 250 kr till 350 kr.

Stämman antog fårslaget får genomfårande.

Motion l:
Motion från Fredrik Duner angående laddstolpar inom SBG:s område.

Styrelsens svar om att det med nu gällande bestämmelser får samfälligheter inte kan
genomföras antogs av stämman.

Styrelsen fick dock iuppdrag att kontakta Vattenfall och undersöka om de har möjlighet
att sätta upp laddstolparvid några platser på Stora Björnens och Lodjurets gata. Detta ska
då ske utan att föreningen får någon extra kostnad.
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Motion 2:
Motion från Björn Zetterström angående Parkering nedre Lodjurets gata.

Stämman antog styrelsens svar att för närvarande inte ta bort platserna för husvagnar.

Stämman uppmanar dock boende att utnyttja garagen bättre samt att styrelsen fortsätter
att undersöka nya lösningar på husvagnsparkering.

§18
Budget och debiteringslängd fastställdes.

§19
Övriga ärenden.
Tre punkter från Ove Lundin.

l. Vattensamlingen vid Lodjurets gata 305. Problemet har påtalats för styrelsen under
flera år men inte blivit åtgärdat. Hur kommer försäkringsbolagen att handla vid en
eventuell halkolycka när risken har påtalats vid flera tillfållen?
Styrelsens svar:
Problemet är svårt att åtgärda utan att man flyttar vattensamlingen till annan plats.
Snöröjaren har fått iuppdrag att sanda och salta extra noga på platsen för att förhindra
halkskador.

2. Högerregeln vid backen upp för nedre Lodjurets gata mot utfarten till KlockarIeden.
Allt för få bilister rättar sig efter högerregeln vilket gör att det ofta inträffar incidenter.
Boende uppmanas att följa gällande trafikregler j området.

3. Ove tackade styrelsen för deras agerande i samband med kommunens förslag att
bygga tillfälliga flyktingbostäder på Lodjurets gata.

§20
Ordförande förklarade stämman avslutad.
Blornmor överlämnades till mötesordförande Jan Lidström och Henning Fröberg.
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