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Extra föreningsstämma

Närvarande

Se bifogad narvarolista

$1 Val av ordf. för
stämman

Till ordförande för stämman valdes Nils Häggström

92 Val av sekreterare

Till sekreterare valdes Sverker Brodin.

$3 Val av justerare

Till att justera denna extrastämmas protokoll valdes Karl-Erik
Andersson och $tellan Andersson. Dessa valdes också till
rösträknare.

94 Stämman behörigt
utlyst

Ordföranden meddelade att kallelse med ärendelista utdelats till
till samtliga och stämman beslutade att extrastamman utlysts på
behörigt sätt då alla fått kallelsen inom föreskriven tid.

$5 Fastställande av
röstlängd

Närvarolista som skickades runt beslutades gälla som röstlängd.

56 Dagordning

97 Information angaende enkät
om bredband

Dagordningen godkändes med tillägget på Övriga frågor:val av
städledare för område 2.
Resultatet av den enkät som styrelsen skickat ut redovisades av
ordföranden.(Se bilaga 1.) 91 av samfällighetens medlemmar hade
sagt ja till investering i bredband utfrån det förslag som togs på
på ordinarie stämma. Endast en medlem var tveksam. Ordförande kunde dock meddela stämman att vi nu hade hundraprocentig anslutning till vår investering i bredband.

På en fråga om det krävdes något eget arbete av anläggnings
arbete svarade Nils Haggström att fram till anslutningen i det
egna huset fodrades inget eget arbete. Vidare meddelade ordföranden att styrelsen har som alla vet låtit medlemmarna skriva
pA den nya anldggningsförrattningen.Det fattades nu bara nagra
enstaka namn.

s8 Beslut om finansiering

Stämman beslutade att det förslag till finansiering i bredband för
samtliga fastigheter inom samfälligheten som behandlats av ordinarie stamma ska galla. Alltså att en miljon kr. tas ur fonderade
medel och att ordförande och kassör får teckna ett lån på femhundratusen kr,

39 Upphandling

Vår kassör meddelade att vi hade fått offerter från tre entreprenörer och att en är billigast och bast men fortfarande galler
det att utreda en del saker som ev. olika hastigheter och extra
hubbar så fortfarande gäller sekretessskyddet.
Stämman beslutade att ge styrelsen i uppdrag att upphandla
entreprenör och att styrelsen får anlita den expertis som finns
inom samfalligheten för detta uppdrag.

$10 Biltrafik i området
Nils Häggström påtalade att biltrafiken inom området har ökat så
har också antalet barnfamiljer. Alla uppmanades att begränsa
biltrafiken till det nödvändigaste och respektera uppmaningen
att ta det försiktigt.
En familj hade lämnat en skrivelse om genom-fartstrafik genom
området. För att åtgarda detta har styrelsen satt ut en bock vid
förbindelseleden mot Stengången. Detta ar inte en "smitväg" för
Bärnstenen som ordföranden påpekade. Detta beslut ställde sig
stämman bakom.
Styrelsen kommer att gå ut med en skrivelse med uppmaning
till försiktighet med biltrafik,men aven uppmaning till föraldrar att
inte låta barnen leka på vägar och cykelvägar.
$1 1 Ordningen i
soprummet

Gunnar Stenwall höll ett inlevelsefullt inlägg om det griseri som
ibland förekommit i vårt fina sophus. Det handlar om att man kct~tfij
hela trad och buskar i containern trots anslag om att detta är
förbjudet. Aven stora skrymmande kartonger och grovsopor har
kastats.
Följden har blivit överlastad container med soppåsar och annat
avfall på golvet. Sopåkaren har ingen skyldighet att ta med det
som hamnar eller ligger utanför. Har instämde alla med Gunnar
att SKARPNING behövs nar det galler ordningen i sophuset.
Det har också förekommit uppgifter att andra an boende slänger
sopor i vårt sophus. För att åtgärda detta har styrelsen beslutat
att byta kod i sophuset. Att gå över till nyckelsystem blir för
kostsamt. Bytet kommer att ske i början på hösten.
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2 Ovriga frågor

%

Ordföranden meddelade att vi utsett en person/%m inte exsist.
erar till område två. Har valde stämman istället Einar Lectander

Gunnar Stenwall hade en fråga angående fargsattningen p&
husen.
För åtta år sedan tog stämman ett beslut att behålla den
ursprungliga fargsattningen på husen. Gunnar hoppades nu att
att vi på denna extra stamma kunde ta ett förnyat beslut. Andra
områdens färgsättning avskräcker menade han. Stämman
beslutade efter en del diskussion att besluta enligt Gunnar
Stenwalls förslag.
913 Stammoprotokoll

Stammoprotokollet kommer snarast att delas ut till alla hushåll.

§l
4 Avslutning

Ordförande Nils Häggström avslutade denna extra stämma och
tackade för visat intresse.

Skyddat mot plagiering av
namnteckning

Karl-Erik Andersson
Justerare

Skyddat mot plagiering av namnteckning

Sverker Brodin
Sekreterare

Skyddat mot plagiering av
namnteckning

Justerare
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Kompletterande information angiiende investeringen i bredband till
samfällighetens medlemmar.
Vid den ordinarie I5reningsstamrnan 2000 - O f - 26 erhöll styrelsen i uppdrag att gå vidare
med frågan om investering i bredband (fibernat) till samf'sillighetensfastigheter. I uppdraget
ingick ocksi uppgiften att utforma en enkät till samtliga medlemmar i sami%llighetenför
efterhörande av intresset f-or denna investering. Det koncept som enkäten bygger på ar att
investeringen ska Maras genom att utnyttja 1 rr;i!j kr fbnderade medel samt en upplaning av
500 &r. De upplånade medlen betalas av på fem år. Den månadskostnad som uppstår genom
lånet beräknas kunna tackas inom ramen I3r nuvarande avgiftsuttag. Installationen fran till
huset kan ske utan kourtanta utl#ggförfirstig%r;"ts#garnn
Resultatet av den genomförda enkäten är nu klart:
91 av samfällighetens medlemmar har, efter viss kompletterande

information, svarat att man vill anshta sig till ett gemensamt
ut;~-.-O
an ovan angivna ekonomiska f"Cltsättningar.
1 medlem är tveksam till anslutning.
Intresset för att genomföra investeringen i bredband ar alltså mycket stort.
För styrelsen
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