GNEJSENS SAMFALLIGHETSFORENING
PROTOKOLL
Art
Extra föreningsstämma
Tid
2001.12.10 k1.19.00
Plats
Carlskyrkan
Närvarande 20 medlemmar enligt närvarolista

Ordförande Nils Haggström öppnade stämman och hälsade alla välkomna
$1 Val av ordförande för stämman
Till ordförande för stämman valdes Nils Haggström
$2 Val av sekreterare
Till sekreterare valdes Karl-Erik Andersson
$3 Val av två justerare/rösträknare

Till justerare och rösträknare valdes Lennart Fällgren och Rolf Rahm
$4 Frågan om stämman har utlysts på behörigt sätt

Stämman förklarades utlysts på rätt sätt
55 Fastställande av röstlängd-närvarolista

Röstliingd/närvarolistafastställdes genom att de närvarande antecknade sig på en
närvarolista
$6 Inrättande av förnyelsefond för bredbandsinvestering

Stämman beslutade att enligt styelsens förslag inrätta en föniyelsefond för bredbands
investering.Utdebiteringmed 100:- pr månad och Iastighet.Detta gäller samtliga
92 Iastigheter

87 Preliminär budget för år 2002
Ordförande informerade om budgetförslaget,som tidigare delats ut till samtliga
fastighetsagare.HannesKarlsson informerade om avgiftsutvecklingen sedan
föreningen startades och att månadsavgiften har varit oförändrad de senaste 6 åren.
Styrelsens förslag med höjning av månadsavgiften med 200 kronor per hus och månad
innebär 100 kronor till Förnyelsefonden för bredbandsinvestering samt 100 kronor till
löpande drift.
Stämman beslöt att anta den preliminära budgeten för år 2002 och de månadsavgifter
och betalningstillfallen som anges i budgetförslaget skall galla.
$8 Miljöpolicy för samfälligheten

Umeå kommuns miljöchef Britt-Mari Långström informerade om miljöprojekt inom
Kommunen där Gnejsens Samfallighet iår möjlighet att deltaga.Kommunen kommer
att söka bidrag för projektet som kommer att sträcka sig över tre år.
Stämman beslutade att en arbetsgrupp om tre personer skulle tillsattas och gav
styrelsen i uppdrag att tillsätta dessa och att gruppen kommer i gång.
$9 Skattereduktion

Ordförande informerade om skattereduktionen i samband med bredbandsinvesteringen
vilket innebar följande.Under December månad kommer en skrivelse fiån Bertil
Eriksson till varje fastighetsägare för underskrift Fastihetsagaren far sedan skatte
reduktionen hem men får ej behålla denna utan skall inbetala den till samfalligheten.
Stämman beslutade att skattereduktionen skall inbetalas till samfalligheten.
$10 Energi och vattenförbrukning
Hannes Karlsson informerade om vattenförbrukningen som ligger tamlingen stilla på
samma nivå som förra året Några fastighetsägaretyckte att varmvattnet inte höll så
hög temperatur.Hannes lovade att se över detta.
$11 Övriga frågor
Bredbandsfiågor diskuterades.Oscar Appelgren ansvarig för dessa meddelade att de
användare som tog ut for mycket kapacitet har lugnat ner sig och vi ligger på en
sjunkande nivii.
Gunnar Stenvall påminde om den kommande snövintern och att fastighetsägarna
inte skall skotta ut snön mitt på gatan utan lagga den på sidan eller i rabatten.
Hannes tyckte att den nya områdesorganisationen med ansvarsman för olika delar
har fungerat bra och att område ett som haft ansvaret för gräsklippningen har skött
detta alldeles utmärkt

512 Stammoprotokollet

Stämmoprotokolletutdelas till alla hushåll.

513 Avslutning
Ordföranden avslutade mötet och tackade för visat intresse och önskade alla
en God-Jul och ett Gott Nytt år

Vid protokollet
Skyddat mot plagiering av namnteckning
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