
 
 

www.arnolangsatter.se 

Protokoll för budgetmöte tisdagen den 24.11.2015 kl 19:00 med               
Samfällighetsföreningen Arnö Långsätter 1. 
 

Närvarande: Styrelsens representanter; Micke Palm, Lennart Lindqvist, Anders Eriksson, Jonnie 
Svensson, Anna Källberg.  Övriga: se separat lista (bilaga) 
 
1. Val av ordförande för mötet 
 Micke Palm valdes som ordförande 
 

2. Val av sekreterare för mötet 
Anna Källberg valdes som sekreterare 
 

3. Val av 2 justeringsmän 
Cissi Palm och Tommy Laukus valdes som justeringsmän 
 

4. Mötets behöriga utlysande. 
Mötet ansågs behörigt utlyst 
 

5. Arvoden till styrelse, revisorer och lagbasar. 

Styrelsens förslag är går efter budgetens satta summa; totalsumma 33000: - att fördela inom styrelsen. 
Lagbasarvode 1 200 kr/år och person och revisorsarvode 1 200 kr/år och person 
Styrelsens förslag godkänns. 
 

6. Styrelsens förslag till utgifts-och inkomststat samt debiteringslängd. 
Till kommande år har vattenfall ändrat debitering, vilket innebär att vi kommer ha några procents lägre 
kostnad. Tv-anläggningen är också nu borta vilket leder till lägre utgifter. 
Styrelsens förslag är att vi till 2016 inte höjer avgiften och då har 212 600:- i budgeterat överskott. 
Synpunkter: Fler tycker att vi ska ha höjning pga att det finns en hel del reparationer att göra i 
området (lekpark, asfalt på gångbanor, och bastun) och för att vara beredda på eventuella 
vattenläckor eller andra stora minusposter. 
Efter röstning godkänns styrelsens förslag. 
Även debiteringslängden godkänns. 
 

7. Taxor för samfällighetslokalen och bastun. 
Innan bastun är renoverad kommer inga avgifter att tas ut. Renovering är på gång under 2016. 
Taxan för samfällighetslokalen är den samma. 
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8. Övriga frågor 
En fråga kom upp ang. grönområdena, där återställningen inte är tillfredsställd.  
Micke informerar om att styrelsen, kommunen och Gästabudsstaden är medvetna om det. Flera av 
sakerna som nämndes har kommit som en punkt för åtgärd. Styrelsen tar med sig frågan och 
diskuterar vidare och lägger in i underhållsplanen. 
En fråga kom upp angående en trasig lyktstolpe. Problemlösning pågår. 
 

9. Avslutning. 

Tack för visat intresse. Mötet avslutas. 
 
 
Vid protokollet: 
 
 
___________________________________________________________ 
Anna Källberg 
 
 
Justeras: 
 
 
___________________________________  __________________________________ 
Tommy Laukus   Cecilia Palm  

 


