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Odens Samfällighet 
Hej!&
Då&var&det&dags&att&gemensamt&ta&beslut&om&att&ev.&byta&ut&garageportarna,&då&
våra&nuvarande&portar&fått&”jobba&på&övertid”.&(Normal&livslängd&är&25*30&år).&
Vi&i&styrelsen&har&varit&och&kikat&på&garageportexpertens&utställning,&och&enats&
om&en&port&som&är&av&modell&takskjutsport.&Det&innebär&att&den&är&i&fyra&
sektioner&och&går&rakt&upp.&Vi&kommer&att&slippa&problemen&med&svårigheter&
att&öppna&med&snö/is&utanför,&slippa&trycka&till&porten&med&foten.&Bredden&
kommer&att&bli&ca&10&cm&extra.&Vilket&lyft&det&kommer&att&bli&för&våra&garage&
och&vårt&område!&Mer&info&om&porten&på&sidan-3.&
&
Vad(kostar(det?(
Investeringen&av&nya&garageportar&kommer&att&hamna&på&cirka&460&000:&*&
&
Finansiering(då?(
Vi&har&varit&i&kontakt&med&5&olika&banker&och&fått&en&bra&ränta&på&belåning.&
Förslaget&är&att&vi&lånar&350&000:&*&och&resterande&110&000:&*&tas&ifrån&egna&
medel.&Amortera&av&lånet&gör&vi&på&10&år&och&vi&hamnar&då&på&en&årskostnad&på&
knappt&48&000:&*(ränta&+&amortering)&första&året.&Denna&kommer&att&sjunka&
allt&eftersom&vi&amorterar.&Vi&kommer&även&att&byta&ut&sophanteringen&till&2&
stycken&Molok-djupbehållare&till&en&investeringskostnad&av&ca&50&000:&*,&men&
som&besparar&oss&cirka&15&000:&*/år&i&sophämtningsavgift.&&
&
Kommer(det(att(bli(någon(ytterligare(höjning(av(samfällighetsavgiften?(
Nej&i&dagsläget&kommer&det&inte&att&behövas.&
&
Besöksparkeringen(
Vi&har&haft&problem&med&att&folk&ifrån&”andra&sidan”&parkerar&hos&oss.&Vi&har&
därför&beställt&en&P*skylt.&Parkering&får&endast&ske&på&markerade&platser,&då&vi&
vill&ha&fint&gräs&runtom&och&fritt&fram&för&gräsklipparen.&I&övrigt&är&den&främst&
till&för&besökare&till&boende&i&området.&Har&du&som&boende&behov&att&parkera&
där&så&anmäl&detta&till&någon&i&styrelsen.&Annars&är&det&sin&egna&numrerade&
parkering&och&garage&man&använder.&Husvagnar,&husbilar&&&släpkärror&
hänvisas&ned&till&”husvagnsparkeringen”.&&
&
I&övrigt&hoppas&vi&i&styrelsen&att&ni&haft&en&riktigt&skön&sommar&trots&
avsaknaden&av&värmeböljor.&Vi&ses&på&stämman&eller&på&städdagen&som&i&år&blir&
6(oktober!(

Väl&mött/Styrelsen&
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Odens Samfällighet 
 

Kallelse till extra stämma 2012 

Medlemmarna i föreningen Odens Samfällighetsförening kallas till extra 
föreningsstämma. 
 

Tid: tisdagen den 18 september 2012 kl. 18.30 
Plats: Barnarps IF klubblokal 

Dagordning 

1. Stämmans öppnande och behöriga utlysande  
2. Godkännande av dagordning 
3. Val av ordförande för stämman  
4. Val av sekreterare för stämman 
5. Val av 2 justeringsmän, tillika rösträknare  
6. Ärende: 

o Röstning om vi ska investera i nya garageportar modell takskjutsport 
GPE 200 

7. Stämmoprotokollets tillgänglighet  
8. Mötets avslutande 

Odens samfällighetsförening 
Styrelsen 
 
Bilagor 

- Information och bild på aktuell port, fördelar 
- Fullmakt för röstning 
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GPE 200 är med en 
isoleringstjocklek på 20 mm 
den perfekta takskjutporten 
även för dig som har 
kallgarage. 

 
Även om namnet kan skilja på olika 
marknader, är GPE 200 Europas 
mest köpta garageport. Delvis 
förstås beroende på att behovet av 
isolering inte är lika stort i södra 
Europa. Men även uppe hos oss är 
GPE 200 många gånger ett fullgott alternativ. 

GPE 200 har en isoleringstjocklek på 20 mm och väl fungerande sidotätningar. I fullt 
uppvärmda garage passar den bäst i södra halvan av landet. 

Även ditt kallgarage mår bra av lite isolering !Ett kallgarage behöver 
givetvis ingen isolering för värmens skull. Men isoleringen har även andra fördelar. Dels 
ökar den portens stabilitet, dels får du en port som inte skramlar. Med tanke på den 
minimala prisskillnaden mellan en isolerad och en oisolerad port av hög kvalitet, 
rekommenderar vi verkligen den isolerade. 

Färg, form och format 

GPE 200 har liggande profiler och ett ytskikt med vit (RAL 9016) woodgrainprägling. 
Det är en stryktålig yta i trästruktur som döljer eventuella smårepor. 

Fördelar 

• Lätt att öppna trots snö utanför 
• Man kan ha sin snöskyffel inne i garaget 
• Det blir inga fula fotavtryck vid stängning 
• Kör någon in i den kan man byta bara den trasiga sektionen 
• Man får ca. 10 cm bredare port 
• Boende kan själv välja till motor med fjärrkontroll för ca 4000-4500:- 

(Ju fler desto lägre pris) 
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Fullmakt för röstning 

Barnarp den: _______________________ 

Fullmakt för: _______________________________________ 

Gatuadress: ________________________________________ 

att föra min talan och i händelse av val avge min röst under Odens 
Samfällighetsförenings extra stämma tisdagen den 18 september 2012. 

Min gatuadress: ____________________________________ 

Egenhändig namnteckning: ___________________________  

Namnförtydligande: _________________________________ 

Tel nr: _____________________________ 

 

Egenhändig namnteckning bevittnas av: 

Namn: __________________________________________ 

Gatuadress: ______________________________________ 

Obs! Enligt §49 i lagen om förvaltning av samfälligheter kan medlems 
rösträtt utövas genom ombud. Ombud får dock ej företräda mer än en 
medlem utöver sin egen röst. 

 
Vårt hushåll röstar: 
 

� JA, vi vill att föreningen investerar i nya garageportar enl. ovan 
 

� NEJ, vi tycker att det är för dyrt för föreningen 
&


