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Protokoll fört vid årsstämman med
Södra Brandbergens Gemensamhetsanläggning

Onsdagen den8 mars 2017

§1 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 Tonni Hult.

§5 Till protokolljusterare tillika rösträknare valdes Jan Lindblad och Nils Jansson

§6 Fastställdes att stämman utlysts i behörig ordning.

§7 Röstlängden fastställdes till 49 stycken, ingen fullmakt

§8 Styrelsens verksamhetsberättelse för 2016 lästes upp och godkändes. Kommentarer: Styrelsen
meddelar att ett antal kantstenar ska åtgärdas efter vintern där ett antal åtgärdas av entreprenören.
Många är missnöjda med hur snöröjningen sköts, både vad gäller tidpunkt, frekvens och kvaltten på
utfört arbete. Flera personer, särskilt de med rörelsehinder, har haft svårt eller omöjligt att komma sig
ut pga oskottade vägar. Styrelsen tog till sig kritiken och ska ta upp problemen med entreprenören.
Samma entreprenör sköter även klippningen under sommaren och även runt den kom det kritik för
från flera.

§9 Revisorernas berättelse lästes upp och godkändes.

§10 Resultat- och balansräkning lästes upp och fastställdes. En fråga kom angående elinstallationen på
lodjuret för drygt 252.000 kr. Styrelsen meddelade att arbetet gällde utförande av ett stämmobeslut
som kom för några år sedan men som har dragit ut på tiden. Arbetet var i sig svårare att utföra än vad
som var tänkt, samtidigt som det har varit tidvis svårt att få tillgång till enskilda utrymmen, och har
därför dragit iväg i kostnad.

§l1Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2016.

§12 Arvode för styrelse, revisorer och valberedning oförändrad.

§13 Till ordförande valdes Björn Löfgren Omval ett år.

§14 Till övriga styrelseledamöter valdes:

Göran Blomqvist Omval 2 år
Per Sönnerfors Omval 2 år
Daniel Gineman Omval 2 år
Nathalie Baran Omval 2 år
Mari Lundquist Ett år kvar av mandattiden
Benny Larsson Ett år kvar av mandattiden
Hassan Kakwandi Ett år kvar av mandattiden
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§15 Till ordinarie revisorer valdes:
Mari StOffe Lagerholm Nyval ett år
Sven-Åke Svensson Omval ett år

Till revisorssuppleanter valdes:
Timo Niemenmaa Nyval ett år

§16 Till valberedningen valdes:
Henning Fröberg Omval ett år
Tonni Hult Omval ett år

§17 Svar angående elbilspolicy utifrån årsmötet 2016: Styrelsen har snackat med Villaägarna och ett
införande av ett fåtalladdstolpar är inte i enlighet med vad en samfällighet får göra om arbetet inte
gynnar alla boende. Elnätet till garagen är inte heller dimensionerat för att kunna hantera detta så det
skulle bli en avsevärd kostnad.
Motion 1: Styrelsen vill att beslutet från motion 2 på årsmötet 2015 rivs upp. Detta då de boende
motsätter sig föreslagna åtgärder samt att problemen mest är orsakade av de boende själva, mycket
genom att de har bilen parkerad långa stunder utanför sina bostäder istället för att stå i eller utanför
sina garage. Beslut blev att frågan bordläggs och att gällande regler gäller tills vidare. De boende i
området uppmanas att prata ihop sig och sedan återkomma till styrelsen eller nästa årsmöte om hur
de tycker att allt löses på bästa sätt.

§18 Budget och debiteringslängd fastställdes efter följande tillägg från styrelsen. En ny kostnad i form
av återställande av stolpar har tillkommit vilket inte var känt när budgeten lades. Ett antal stolpar har
sågats ner senaste månaderna och detta kommer inte kunna tas på försäkringen pga för hög självrisk.
Ev kan byte av armatur i radgarage komma att flyttas på till nästa år. Kommentarer: *Medlemsavgiften
är oförändrad. * Det bolag som sköter parkeringsbevakning sägs ha gått i konkurs. Information om
detta skickas till Mari.

§19 Övriga ärenden. Flyktingbostäder: Inget mer är känt i frågan och inga beslut är tagna från
kommunen. Och utifrån att antal nytillkomna flyktingar minskar och att Haninge har tilldelats en lägre
andel så antas det fortsätta vara så. Mer information kommer om något nytt sker.

Grannsamverkan: Göran informerade om grannsamverkan och vissa brottsförebyggande åtgärder som
du kan ta. Vi uppmanas att vara observanta och gärna titta lite på de rekommenderade hemsidorna
(sök på "samverkan mot brott" och "grannsamverkan"). Det behövs även fler samverkare så om någon
är intresserad så kontakta Göran.

Extra ärende godkänt på dagordningen: Policy för hushåll med flera bilar eller husvagn. Det gavs
uppdrag åt styrelsen angående hur att hantera det faktum att många hushåll har flera, och stora bilar,
samt husvagnar. Styrelsen ska sätta samman ett förslag och återkomma på nästa stämma.

Kommentarer i övrigt: * Det ges ut för få parkeringslappar när vi kommer och hämtar. Dessa tar snabbt
slut, särskilt om det är hantverkare som kommer under ett tag och gör olika jobb. * Det är fortfarande
problem utanför 305 med vattenansamling. Styrelsen ombedes av kommentatorn att omgående
komma med förslag eller åtgärder för att lösa detta problem som har pågått under lång tid.
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Mari ville även påminna och påpeka att hålla god ton i kontakten med personer istyrelsen, samt vikten
av var enskild medlems egna ansvar. Styrelsen svarar gärna på frågor och går oftast att nå vid problem
men det har vid tillfällen förekommit hot och andra skarpa ordalag vilket självklart inte är ok. Tala med
dina grannar och andra i området och kom gärna med ideer, förslag och synpunkter men håll tonen
god och lösningsinriktad.

Avtackning: Ordförande för stämman och valberedningen avtackades med blommor.

§ 20 Ordförande förklarade stämman avslutad

Protokollförare

Tonni Hult

Protokolljusterare

-----'t.-......------ -------
Nils Jansson \.Jan Lindblad
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