
EKÅS SAMFÄLLIGHETFÖRENING 
 

                                                                                              Protokoll fört vid medlems- 

                                                                                              möte för Ekås Samfällighets- 

                                                                                              förening måndagen den 31 mars, 2014 

                                                                                               i Toråsskolan 
 

Närvarande:                                                                        50 av 169 fatigheter. 

 

§1 Mötets öppnande                                                                

Samfällighetsföreningens ordförande Manne Helgegren hälsade alla välkomna och öppnade mötet. 

 

§2 Mötets utlysande.                                                                 

Tid och datum hade utlysts på föreningens anslagstavlor och på Hemsidan.  

Mötet godkände detta. 

 

§3 Fastställande av dagordning                                              

Den utskrivna och för mötet föreslagna och distribuerade dagordningen godkändes. 

 

§4 Val av mötesordförande  och sekreterare                                                    

Mötet valde Manne Helgegren att föra dagens förhandlingar. Att föra mötesprotokollet valdes  

Lars Hedlund. 

 

§5 Val av två justeringsmän tillika rösträknare                   

Mötet valde Rolf Eriksson och Björn Sternelo att justera dagens protokoll. 

 

§6 Fastställande av röstlängd                                                  

Mötet beslutade att närvarolistan med ett namn per fastighet skall gälla som röstlängd. 

 

§7.Styrelsens verksamhetsberättelse för år 2013.  

  ¤ Styrelsen har haft 7 protokollförda möten under perioden. Protokollen finns på   

www.palta.se.Dessutom ett antal mindre möten med bl.a. Kommunen och Gröngruppen. 

  ¤ Städdagar har genomförts under vår och höst, med ett glädjande, ökat antal deltagande. 

  ¤ Sommarunderhållet av grönområden har utförts av entreprenör även under detta år, utöver det 

vanliga vinterunderhållet av våra gator. 

  ¤ Två av lekplatserna har rustats upp. 

Mer detaljerad information finns i den med kallelsen utsända rapporten. 

Mötet godkände verksamhetsrapporten. 

 

§8 Förvaltning och tillgångar  

Kassören Ingvar Ohlsson gick igenom den utlagda resultat- och balansräkningen för verksamhetsåret.   

Årets resultat, 308.567:- har överförts i ny räkning. 

Mötet godkände rapporterna, som därefter lades till handlingarna.  

 

§9 Revisionsberättelse  

Revisorernas berättelse för perioden 2013-01-01 till 2013-12-31 lästes upp.  

Mötet godkände revisorernas berättelse. 

 

§10 Fråga om ansvarfrihet för styrelsen under verksamhetsåret 2013 

Mötet beviljade styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2013. 

 

§11 Arvoden till styrelsen 

Styrelsens förslag om oförändrade arvoden bifölls av mötet. 

§ 12 Styrelsen verksamhetsplan för 2014 

 

http://www.palta.se/


Hänvisade Ordförande till den utsända planen med bl.a. fortsatt upprustning av grönområden och 

lekplatsen på Stutaliden, förbättra och i vissa fall byta ut anslagstavlor brevlådehållare. 

Ordförande påpekade nödvändigheten att med lämpliga medel bringa ned hastigheten på områdets 

vägar. En debatt uppstod angående hittills utlagda hastighetsbegränsande åtgärder. 

Mötet godkände planen. 

  

§13 Budgetförslag för 2014 

Föredrog ordförande det framlagd förslaget för verksamheten. 

Mötet godkände budgeten. 

 

§14 Förslag till utdebitering för 2014 

Mötet godkände styrelsens förslag till oförändrad utdebitering på 1500:- för verksamhetsåret. 

 

§15 Val av styrelseledamöter  

Då ingen valberedning blev tillsatt vid föreningens möte 2013 har styrelsen enligt beslutet fått agera 

valberedning. I tur att avgå är 1 ordinarie ledamöter och 2 suppleanter. 

Till ordinarie föreslogs Ingvar Ohlsson på två år, omval. 

Till suppleanter på 1 år föreslogs Martin Palmberg, omval samt Greta Vesterberg, nyval. 

Mötet godkände samtliga enligt förslaget. 

 

§16 Val av ordförande för 2014 

Till ordförande för verksamhetsåret 2014 föreslogs Manne Helgegren, vilket godkändes av mötet. 

 

§17 Val av revisorer  

Som revisorer för verksamhetsåret omvalde mötet: 

Ordinarie Stefan Häger och Martin Luther, suppleanter Björn Magnusson och Joakim Strångert.. 

. 

§18 Val av valberedning 

Till valberedning valde mötet Björn Börjesson och Jonas Wiegert. 

Då ingen suppleant framkom till förslag föreslogs att styrelsen utser funktionen.  

 

§19.Motioner 

Inga motioner har inkommit. 

 

§20 Information om Miljögruppen 

Den plan som miljögruppen lagt fram för en 5-årsperiod avser nedtagning och i vissa fall nyplantering 

av träd. För några av områdena kommer gruppen att ta hjälp av arborist. I övrig hänvisas till den 

utsända planen.   

 

§21 Städdagar 2014. 
Städdagar anordnas som tidigare år under april och oktober. Aktuella dagar kommer att anslås och 

informeras på hemsidan. 

  

§22Övriga frågor. 

¤ Sopning av våra gator kommer att utföras inom 2 veckor . 

¤ Bullerplanken kommer att ses över av respektive fastighetsägare. Ett speciellt brev har sänts ut till de 

aktuella fastighetsägarna. Planket söderut, vid busshållplatsen är Kommunens ansvar och Föreningen 

har påkallat och anmält behovet av en upprustning. 

§23 Dag och plats för protokolljustering. 
Protokollet skall justeras 10 dagar efter mötet, sekreteraren kontaktar respektive justerare. 

§25 Avslutning. 
Ordförande tackade mötet och avslutade förhandlingarna. 

 

 

Lars Hedlund                   Manne Helgegren             Rolf Ericson                     Björn Sternelo 

Sekr.                                 Ordf.                                 Justerare                           Justerare 
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