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PROTOKOLL FÖRT VID ÅRSSTÄMMAN 2019 FÖR SAMFÄLLIGHETERNA 

ENSKIFTET OCH GARAGET 

Datum: onsdagen den 21 mars  

Plats: Subtopia, Rotemannavägen 10 

 

Vår ordförande Mkadmi Faouzi hälsade de närvarande välkomna. 
 
Mötet inleddes med att Anders Danielsson från A-Rörinspektion AB berättade och visade 
filmer från den spolning, besiktning och filmning av våra avloppsrör, som genomfördes 
under hösten. Besiktningen visade att våra avloppsrör fortfarande är i relativt bra skick. 
De rensluckor som ska finnas på samtliga gavelradhus gick i flera fall inte att hitta. De 
ligger troligen under jord eller är övervuxna med växtlighet. Rensluckorna bör friläggas 
och utmärkas för att underlätta framtida underhåll och spoling.  
 
Därefter började årsstämman. 
 
1. Till ordförande på stämman valdes Lars Rosenblad. 
 
2. Till sekreterare på stämman valdes Gunnar Högberg. 
 
3. Till justeringsmän och rösträknare valdes Eva Kuurne och Nagham Naioom. 
 
4. Årsstämman förklarades behörigen utlyst. 
 
5. Röstlängden godkändes. 26 röstberättigade var närvarande. Dessutom hade 8 
 fullmakter lämnats in. 
 
6. Styrelsens och revisorernas berättelse 
 

 Faouzi gick igenom verksamhetsberättelsen för det gångna året. Verksamheten 
 finns utförligt beskriven i kallelsen till stämman. 
  
 Skötsel av föreningens parkområden har även under 2018 utförts av Joakim Jobssons 
 Entreprenad.  
 
 De nya vattenmätarna fungera bra. Under året har kvartalsvis fakturering av verklig 
 vattenförbrukning införts. 
 
 Samfällighetens hemsida, www.enskiftet.com  innehåller information om föreningen, 
 stadgar, styrelseprotokoll, grannsamverkan mm. Det finns dock ingen kontinuerlig 
 uppdatering av sidan. 
 



 Punkterna 13 och 14 i verksamhetsplanen, förbättringsförslag och individuella 
 elmätare hör hemma under punkten drifts-& underhållsåtgärder. 
  
 Styrelsens verksamhetsberättelse godkändes. 
 
 Gunnar gick igenom revisionsrapporten.  
 
 Tre påpekanden, angående styrelsesammanträden, att styrelsen inte får ändra 
 fastställd debiteringslängd för samfällighetsavgifter samt att styrelseprotokollen bör 
 innehålla bättre information till medlemmarna, har delgivits styrelsen. 
 
 Revisorerna tillstyrker att årsstämman fastställer resultat- och balansräkning samt 
 beviljar styrelsen ansvarsfrihet. 
 
 Revisorernas berättelse godkändes. 
 
7. Resultat- och balansräkningarna för Enskiftet och Garaget godkändes. 
 
 Balanserat resultat för Enskiftet, 33 733 kr överförs till 2019 års verksamhet. 
 
 Balanserat resultat för Garaget, 4 176 kr överförs till 2019 års verksamhet. 
  
8. Stämman beviljade styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2018. 
 

9. Ersättning till styrelse och revisorer fastställdes till 74 000 kronor för 
 verksamhetsåret 2019. 
 
10. Inkomna motioner 
 
 En motion angående parkeringsplatser vid Enskiftesvägen 1-27 hade lämnats in till 
 styrelsen. Motionen godkändes. 
 
11. Frågor enligt kallelsen till stämman 
 
 Inga frågor fanns att behandla. 
 
12. Styrelsens förslag till drifts- och underhållsåtgärder 
 
 För skötsel av föreningens parkområden kommer Joakim Jobsons Entreprenad att 
 anlitats även innevarande år.  
 
 Större åtgärder under året blir översyn av lekplatser och förnyelse och reparation av  
 lekredskap samt förbättring av slänt vid garageplanen vid gård 1. 
 
 Styrelsens förslag till drifts- och underhållsåtgärder godkändes. 
 
 

13. Reparations- och Förnyelseplan samt Fondavsättningar 
 



 Lasse Wessman föreslog att vi tar med i förnyelseplanen hur vi ska behandla våra 
 tappvattenledningar i samband med att fjärrvärmeverket byter ut 
 fjärrvärmeledningarna. 
 
 Styrelsens förslag till avsättningar till reparationsfonderna var 20 000 kr till Enskiftet 
 och 0 kr till Garaget. 
 
 Stämman godkände styrelsens förslag.  
  
14. Stämman godkände styrelsens förslag till kostnads- och intäktsstat för 
 samfälligheterna Enskiftet och Garaget. 
 
 Någon debiteringslängd fanns inte på mötet. Peter Schulte meddelade att 
 debiteringslängden måste finnas tillgänglig och godkännas på årsstämman. 
 
 Då vi även hade ont om tid eftersom lokalen endast var bokad till kl 21.00 beslöt 
 ordföranden att avbryta mötet. 
 
 Styrelsen fick i uppdrag att kalla till ett nytt möte för att fortsätta årsstämman. 
  
 

 

PROTOKOLL FÖRT VID FORTSÄTTNINGSMÖTET AV ÅRSSTÄMMAN 2019 FÖR 
SAMFÄLLIGHETERNA 

ENSKIFTET OCH GARAGET 

Datum: torsdagen den 11 april  

Plats: Subtopia, Rotemannavägen 10 

 

 
Larissa Felin hälsade deltagarna välkomna och såg till att alla medlemmar och fullmakter 
registrerades i röstlängden. Därefter började del två av årsstämman. 
 
De justeringsmän och rösträknare som valdes på mötet den 21 mars var inte närvarande. 
Nya fick därför väljas till detta fortsättningsmöte. 
 
Till justeringsmän och rösträknare valdes Ralf Jobsson och Kenneth Rönnkvist. 
 
Röstlängden gicks igenom och godkändes. 35 medlemmar var närvarande. Dessutom 
hade sammanlagt 24 fullmakter lämnats in. 
 
14.  Debiteringslängden fanns tillgänglig på mötet. Originalet förvaras i klubbstugan. 
 Medlem som vill se debiteringslängden kontaktar någon i styrelsen. 
 
15. Dröjsmålsavgiften fastställdes till 250 kronor. 
 



16. Val av styrelseordförande och övriga ledamöter 
 
 På mötet fanns två förslag till styrelseordförande och ledamöter, valberedningens 
 förslag enl bilaga till kallelsen och Lasse Wessmans förslag.  
 
 Några dagar före årsstämman, när styrelsens kallelse och valberedningens förslag 
 redan var utdelade, hade Lasse Wessman delat ut ett eget förslag till samtliga 
 medlemmar. Lasse har föreslagit sig själv som ordförande och även vilka som ska 
 ingå i styrelsen. Ett ytterligare förbehåll är även att finansiella rutiner ska läggas ut på 
 ett externt företag till en kostnad av 50 000 kr per år. Efter att mötet avbröts har 
 Lasse delat ut ytterligare ett dokument, och styrelsen har delat ut ett dokument för 
 att bemöta Lasse Wessmans argument. 
 
 Lasse Wessman tog själv ordet och höll ett mycket långt anförande för sitt alternativ. 
 Därefter följde en livlig och ibland hetsig debatt om de olika alternativen. 
 
 Vi gick sedan till val. Då rösträkning begärts gjordes omröstningen med slutna 
 röstkort. Alternativen var Valberedningens förslag eller Wessmans förslag. 
 Rösträknarna räknade igenom rösterna och meddelade resultatet som blev 
 26 röster för Wessmans förslag och 31 röster för Valberedningens förslag. 
 
 Resultatet av omröstningen gav således följande resultat: 
 
 Till ordförande på ett år valdes Mkadmi Faouzi (E69) 
 
 Till styrelseledamot på två år valdes Larissa Felin (E27) 
 Till styrelseledamot på två årvaldes Susanna Dahlberg (E51) 
 
 Till suppleant på två år valdes Mattias Anderson (S6) 
 Till suppleant på två år valdes Sargon Nicola (E43) 
 
17. Val av revisorer jämte suppleant 
 
 Till revisorer på ett år valdes Gunnar Högberg (S14) och Lars Rosenblad (E59) 
 Till revisorsuppleant valdes Eero Kuurne (E39). 
 
18. Val av valberedning 
 Till valberedning på ett år valdes Birgitta Lundvall (E11) och William Kojo (E55). 
 
19. Övriga frågor 
 
 Anne-Marie Mitchelle frågade upprepade gånger vem som stod bakom det brev 
 som styrelsen delat ut till alla medlemmar inför dagens möte. Larissa Felin svarade 
 att brevet var ett bemötande av de brev som Lasse Wessman skickat ut. De som stod 
 bakom brevet och kunde svara på frågor fanns namngivna sist i brevet. 
 
 
 
 



20. Meddelande av plats där stämmoprotokoll hålls tillgängligt 
 
 Kopia av protokollet kommer att delas ut till samtliga medlemmar. 
 
 Därefter tackade mötesordföranden Lars Rosenblad de närvarande för visat intresse 
 och förklarade årsstämman avslutad. 
 
Alby den 11 april 2019 
 
 
Lars Rosenblad  Gunnar Högberg 
Mötesordförande  Sekreterare 
 
Justeras: 
 
 
Ralf Jobsson    Kenneth Rönnkvist 


