
Protokoll fört vid VHS Valhundens Samfällighets årsstämma 2004-03-16  i 
Svartbäcksskolans matsal .

§ 1 Stämman öppnas

Ordförande Jan Ekman förklarade stämman öppnad. Förteckning över närvarande medlemmar 
upprättas.

Stämman godkänner röstlängden med att den justeras vid stämmans avslutning.

§ 2 Val av årstämmans ordförande och sekreterare

Till mötesordförande valdes Jan Ekman
Till mötessekreterare valdes Stefan Björkqvist 

§ 3 Val av justerare tillika rösträknare

Till justerar tillika rösträknare valdes 
Krister Forsgren VF 800
Peter Ringstad VF 807

§ 4 Dagordningens godkännande

Dagordningen godkändes av stämman.

§ 5 Fråga om årsstämman blivit behörigt utlyst

Utskick av kallelse till stämman hade delats ut 2004-03-02, stämman beslutade att
årsstämman blivit behörigt utlyst.

§ 6 Styrelsens berättelse

Ordförande Jan Ekman läste styrelsens berättelse, stämman beslutade att godkänna
årsberättelsen.

§ 7 Revisorernas berättelse samt ansvarsfrihet för styrelsen.

Ordförande Jan Ekman läste revisorernas berättelse, stämman beslutade att beviljade styrelsen 
ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2003.

§ 8 Motion från Nils Dahlborg 

En motion från Nils Dahlborg angående anläggning av kompost för trädgårdsavfall inom
samfälligheten alternativt på kommunal mark.



Styrelsens yttrande: på  samfällighetens mark  inte finns inget utrymme  för en sådan 
anläggning, styrelsen hade också varit i kontakt med kommunen i frågan och de hänvisade 
till den anläggning som finns i Jordbro som tar i mot den typen av avfall.

Stämman beslutade att avslå motionen.

§ 9 Ersättningar till styrelsen 

Stämman beslutade enligt styrelsens förslag.

§ 10 Styrelsens förslag till inkomst och utgiftsstat samt debiteringslängd för 
2004.

Stämman beslutade enligt föreslagen budget.
Stämman beslutade att framlagd debiteringslängd för år 2004 fastställes, vilket innebär att 
samfällighetsavgiften blir 3 900,00 kr/fastighet att betalas med 2000 kr senast 30/4 2004 och 
1900 kr senast den 30/9 2004.

§ 11 Val av styrelse och styrelseordförande 

Till styrelse VHS 2004  valdes  
ledamot Jan Ekman VF 756 kvarstår 1 år 
ledamot Gun Ahtola VF 710 kvarstår 1 år
ledamot Bernt Danielsson  VF 803 omval 2 år
ledamot Nils Dahlborg  SH 508 nyval 2 år
ledamot Åke Jacobsson SH 610 kvarstår 1 år 

Till ordförande i VHS valdes Jan Ekman omval 1 år 

Suppleant Olle Höglund VF 743  1 år 

§ 12 Val av revisorer 

till revisor för 1 år valdes omval Clas-Göran Nilsson VF 746 
till suppleant för 1 år valdes omval Göte Fredriksson VF 752

§ 13 Val av valberedning 

Till valberedning för 1 år valdes Bo Hansson VF 771 sammankallande omval 
 Stefan Björkqvist SH 576  nyval 

§ 14 Övriga frågor 

Mötet inleddes med att Stefan Björkqvist Södertörns Brandförsvarförbund hade
information om brandskydd. Börje Svensson hade information angående grannsamverkan.

Frågan om avtalet gällande parkering med PPB. Har de blivit aktivare?. 
Jan Ekman redovisade att styrelsen har rätt att undanröja felaktiga p-böter. PPB åker sina 
rundor i området. Det går också bra att ringa dem, om felaktigt parkerade bilar. Det är inte 
tillåtet att parkera framför fastigheten.  Detta är endast tillåtet vid av- och pålastning.



Skyltning av besöksplatser på parkering 
Besökare till boende i området har rätt att parkera på förhyrda parkeringsplatser. Det krävs en 
omfattande skyltning om vi skall skylta besöksparkering inom samfälligheten.

Styrelsen bör informera bättre när motionstiden till stämman går ut.

Garageportar. Är de farliga? 
Styrelsen uppmanar alla att regelbundet kontrollera infästningar och fjädrar. Portarna 
kontrolleras regelbundet av Åke Wärn som också för protokoll över tillsynen. Samfälligheten 
har också en ansvarsförsäkring som skall täcka eventuella skador.

Lekande barn skyltarna bör bytas ut. De som finns nu har bleknat.

Dålig avrinning vid asfaltsbula VF828. Styrelsen kontrollerar.

Sandning/saltning 
Varför har det inte används salt vid halkbekämpning då det varit stor halkrisk i området? Det 
finns ett beslut på årsstämma att detta skall ske. Styrelsen följer upp detta.

Träd som lutar vid VF 828, VF826. Styrelsen kontrollerar detta. Kommunen fäller ej träd. 
Samfälligheten får stå kostnaden om det skall fällas träd inom samfälligheten. Styrelsen 
beslutar i varje enskilt fall.

Avtalet med kabelvision går ut 2005-12-31 TV gruppen bör aktiveras och titta möjligheter 
med utbyggnad av bredband, telefoni mm.

§ 15 Fastställande av röstlängd samt meddelande om plats där 
stämmoprotokollet hålles tillgängligt 

32 medlemmar och 4 fullmakter, protokollet kommer att finnas tillgängligt hos Gun Ahtola
VF 710.

§ 16 Stämmans avslutande 

Jan Ekman tackade för visat intresse och förklarade VHS årsstämma 2004 avslutad.

Jan Ekman Stefan Björkqvist SH 576
Ordförande Mötessekreterare

Peter Ringstad VF 807 Krister Forsgren VF 800
Justerare Justerare
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