
Arsstdmma Odens samfdllighet 2OL2-04-I9

Ndrvarande:

Gunilla Svenningson, foakim Spfrng, Marita Svensson, Ulf Agren, Ingrid Nilsson,

Christian Kusserow, Jenny Walfridsson, Mattias Hdll, jan Birgersson, Magnus

Salestam, Thomas Moller, Ajay Chouhan, Lena Hillerstrom, fan Krieger, Patrik

Larsson, Anders Danielsson, Alf Johansson, Anders Hillerstrom, Eva Lindegren,

Claes Rydholm, Tommie Svenningson

1. Miitet iippnades

2. Yal av ordfiirande ftir stdmman

Till ordforande valdes Mattias hdll

3. Val av sekreterare fdr stdmman

Till sekreterare valdes Ulf Agren

4. Yal av Wfl iusterare ftir stdmman

Till justerare valdes Christian Kusserow och Gunilla Svenningsson

5. Styrelsens och revisorernas berdttelser

Berdttelserna ldstes upp

6. Faststdllande av balans- och resultatrdkning

Balans och resultatrdkning faststdlldes

7. Ansvarsfrihet fiir styrelsen

Styrelsen beviljades ansvarsfrihet



B. Framstdllningar frfln styrelsen samt motioner frfin medlemmarna

.lnkop av lovblfs for att sjiilva kunna blisa bort lov och grus. Stdmman

beslutar att lovblis ska inkopas och overlAter till styrelsen att fatta beslut

om bdst ldmpad modell och inkopsstdl le.

. Grannsamverkan. Finns intresse for grannsamverkan hos medlemmarna?

Intresse finns och Christian Kusserow kommer att ta reda pA mer om hur det

fungerar och vad som behovs for att skapa en fungerande grannsamverkan.

. MAlning av garageportar. PA stdddagen kommer fdrg och penslar att finnas

tillgdngligt i soprummen for att kunna mfila sin garageport.

. Samfdlligheten har en hemsida med information. Adressen dr

w!y.ly-.* d,{t.{i$ ilac.fa"lljgh e 1.5 e D et fi n n s dve n e n fa c eb o o ks i d a'

. Anslagstavlor kommer att sdttas upp pe insidan av dorren i soprummen.

Detta for att ldttare nfl ut med information utan att behova dela ut till alla

medlemmar.

. Husvagnsparkering. Ett forslag finns om att ta ut en avgift for uppstdllning av

husvagn. Forslaget avser det omrAde som redan idag anvdnds for

uppstdllning av husvagnar och sldpvagnar. Avgiften skulle ga till att gora

omrfrdet bdttre ldmpat for uppstdllning och dven garantera en plats till de

som betalar avgift, i den min plats finns. Stdmman dr positiv till detta och

overlflter At styrelsen ndrmare undersoka mojligheterna for att genomfora

detta.

. Stddavgift. Vid uteblivet deltagande i stdddag debiteras en avgift om 250

kr/hushflll. Till ndsta stiiddag kommer uppfoljningen av detta vara bAttre.

. Vdgar inom omrAdet och utryckningsfordon. Inom omrfldet finns vdgar

avsedda for utryckningsfordon. Eftersom det p& vissa stdllen vdxer hdckar

som begrAnsar framkomligheten uppmanas medlemmarna att hAlla sig

innanfor tomtgransen med vdxtlighet. Rdddningstjdnsten har som krav att

utryckningsvigar ska vara tre meter breda.

. Elcentralen. Utflytt av samfdllighetens gemensamma elcentral har skett. Den

finns nu i soprummet i garageldngan ndrmast gamla kvartershuset. Tidigare

var elcentralen i kvartershuset. Aterstdllande av asfalt kvarstfrr. Detta skoter

Jonkopings energi och kommer att ske framover.



. Fiberanslutning for bredband och TV. Vi har ffitt en ny offert frAn Telia om

att ansluta Odens samfdllighet till deras fiberndt. Tvfr av de tre intilliggande

bostadsrdttsforeningarna har tecknat avtal for detta. Dock har den tredje

foreningen tackat nej vilket gett oss alternativet att "ta over" deras plats.

Offerten innefattar bredband, tv-utbud och fast avgift for telefoni. Offerten

fflr anses som mycket mer formAnlig dn tidigare offerter frfln Telia och

fonkopings Energi fWetternet). Stdmman dr mycket positiv till offerterna

och overlAter till styrelsen att folja upp dessa och besluta om ett ldmpligt

alternativ.

. Rensning av brunnar. Avloppsbrunnarna pA omrfldet bor rensas med visst

intervall. Stdmman lSter styrelsen undersoka ndr det gjordes senast och ndr

det bor goras igen.

9. Arvode fiir styrelseledamtiter.

Stdmman beslutar om att styrelseledamot och suppleant ska ersdttas.

Ersdttningen bestdms vara en reducering av avgiften till samfdlligheten

motsvarande en kvartalsavgift.

10. Presentation av budget

Budgeten presenterades

L1. Val av styrelse och styrelseordf<irande

Till styrelse valdes:

0rdforande: Patrik Larsson

Ledamot:Ulf Agren

Ledamot: Magnus Salestam

t2. Val av styrelsesuppleant

Till suppleant valdes Ajay Chouhan

13. Val av revisor och revisorssupppleant

Till revisor valdes Lena Hillerstrom.

(Ar 2 av 2)

(Ar 2 av 2)

(Ar 1, av 2)



Tii i  revisorssr-rppleant valdes Ingrid Nilsson

1,4. Val av valberedning

Til l  valbercdning valdes

Sofia 0berg och Anclers Hil lerstrom

L5. Ovriga frfigor

. Trasiga garageportar

Ett antal garagcportar dr trasiga / fungerar d&ligt. En oversyn av portarna

behovs. Styrelsen undersoker detta och ser om en arbetsgrupp kan skapas.

. ford ldcker ut vid parkeringen mot Styckjunkargatan. pA grund av slipers

som inte ldngre hAller tdtt.  NAgot bor goras. Stdmman overl5ter At styrelsen

att undersoka olika alternativ till etgarder.

'  Hdngrdnnor pA baksidan av garageldngorna dr pi i  f ' lera stdl len dAliga och

behover bytas ut. Styrelsen undersoker detta och ser om det mojl igtvis kan

Atgdrdas i samband med hostens stdddag.

'  Parkering pA omridet ir endast t i l letet t i l l f : i l l igt precis som ticl igare och

sker pi egen risk.

16. Meddelande av plats ddr srdmmans protokoll hfills tillgiingligt

Protokollet delas ut t i l l  alla medlemmar och finns i iven ti l lgdngligt pA

hemsidan,

1.7. Miitet avslutas

Motet avslutadeg
*;r'

Sekreterare: Ulf Agren
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Justerare: Christ ian I(usserow


