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Protokoll för årsmöte med Arnö-Långsätter 1 samfällighetsförening 
2017-04-22 

 
 
1. Val av ordförande för stämman 
Stämman utser Olof Sjödén till ordförande för årsstämman 
 
2. Val av sekreterare för stämman 
Stämman utser Anna Källberg till sekreterare för årsstämman 
 
3. Val av 2 st. justerare 
Karin Engström och Lennart Lindkvist 
 
4. Mötets behöriga utlysande 
Stämman finner mötet behörigt utlyst 

5. Styrelsens berättelse 

Ordf. Micke Palm gick igenom verksamhetsberättelsen för 2016. Inga frågor. Kassör Anders Eriksson 
gick igenom årsredovisningen. Inga frågor 

6. Revisorernas berättelse 
Anders Sjöberg gick igenom revisorns berättelse 
 

7. Fastställande av resultat- och balansräkning 
Stämman beslutar att fastställa resultat- och balansräkningen 
 

8. Ansvarsfrihet för styrelsen 
Stämman beslutar att ge styrelsen ansvarsfrihet 
 
9. Val av styrelse 
Omval - Micke, Jonnie, Anders - 2 år 
Omval - Anna, Björn, Karin - 1 år 
 

10. Val av styrelsesuppleanter 
Omval suppleanter - Patrik Johansson  
Nyval - Tommy Englund 
 

11. Val av styrelseordförande 
Micke Palm - 1 år 
 

12. Val av revisorer och revisorssuppleanter 
Omval Anders Sjöberg och Bertil Karlsson,  
Revisorssuppleant är Tommy Laukus 
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13. Val av lagbasar och stugfogde 
Omval för Fredrik Stenman, Jan-Erik Åbrink, Britt-Marie Thunholm, Sara Delerud och Cecilia Palm 
Cecilia Palm är stugfogde 
 

14. Val av valberedning 
Olof Sjödén och en vakant post 
 
15. Övriga frågor 
En fråga om värmen kom upp. Brf anser att de har gjort stora åtgärder för att spara in på 
värmeförbrukning. Problem kvarstår då det är en stor fråga att fördela värmen individuellt mellan 
alla hushåll i samfälligheten. Styrelsen får i uppgift att kika vidare på utredningar som gjorts och vid 
behov göra nya för att närma sig en lösning. 
 
Förslag om att brf styrelse och samfällighetens styrelse ska ses och prata igenom några problem. Vi 
kikar på datum för detta. 
 
En fundering kom upp ang. Lekande barn i området som har kommit hem och varit ledsna pga vuxna 
sagt till dem otrevligt. Lekparken är till för att lekas i och om något olämpligt görs kan man säga till, 
men då i trevlig ton. 
 
Dillvägen börjar bli ett problem då, enligt oss, kommunen inte längre tar sitt ansvar vad det gäller 
underhåll. Styrelsen tar det vidare och kollar med kommunjuristen ang. vems ansvar Dillvägen är.  
 
Vi måste gemensamt se till att det blir trafiksäker miljö runt Dillvägen, Sparrisgången och 
Persiljestigen. Lappar i brevlådan, kommunikation och tillsammans ser vi till att det blir bättring.  
 

16. Avslutning 
 Årsmötet avslutas och tack för visat intresse och närvaro  
 

 

Sekreterare Anna Källberg 

 

Justeras: 

 
 

Karin Engström 

 

 

Lennart Lindkvist 


