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TIDÖ-LINDÖ
SAMFÄLLIGHETSFÖRENING
PROTOKOLL fört vid ordinarie årsstämma 2006-04-23
Närvarande
Representanter för 35 fastigheter var närvarande.
Mötets öppnande
Maria Kolli hälsade alla välkomna och förklarade mötet
öppnat.
1. Ordförande
Till ordförande för stämman valdes Per Arne Kring.
2. Sekreterare
Till sekreterare för stämman valdes Birgitta Albexon.
3. Justeringsmän
Till justeringsmän och rösträknare valdes Kurt Bjerneby och
Björn Karlsson.
4. Stämmans behöriga utlysande
På fråga från mötesordförande förklarade deltagarna att
stämman var utlyst i enlighet med stadgarna.

5-6 Styrelsens och revisorernas berättelse
Styrelsens verksamhetsberättelse för räkenskapsåret 2005
föredrogs av Maria kolli vad gäller dels GA3 dels GA6
Kolli nämnde särskilt vad gäller GA3 att styrelsen faställt
mål och syfte för sitt arbete och haft 12 protokollförda
sammanträden. Styrelsen har i sitt arbete följt vägprogrammet
och asfalterat Österängsvägen, del av Lindövägen och planen
vid anslagstavlan. Fönster och fasad har reparerats på
föreningslokalen.
Vidare redovisade Kolli att år 2005 uppvisar ett negativt
resultat om 162 096 SEK som omdisponeras från vägfonden. Detta
pga höga kostnader i samband med vägreparationer och underhåll
under det gångna året.
Vidare meddelade Kolli att tillgångarna uppgår till 309 085
SEK, eget kapital till 193 908 SEK, leverantörsskulder 49 578
SEK och i ny räkning överföres 61 429 SEK.
Vad gäller GA6 meddelade Kolli att 210 medlemmmar per den
31.12.2005 ingick i samfälligheten och införandet av autogiro
hade varit tidsödande.
Vidare meddelade Kolli att intäkterna uppgick till 324 450 SEK
och att kostnaderna uppgick till 1 681 822 SEK som täcks av
upptaget lån. Summa tillgångar uppgick till 1 993 283 SEK,
varför en viss utökad avbetalning kunnat göras på befintligt
lån.
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Föreningens resultaträkning för 2005 fastställdes vad gäller
dels GA3 dels GA6.
Föreningens balansräkning för 2005 fastställdes vad gäller
dels GA3 dels GA6
Vinsten behandlas enligt förslaget i verksamhetsberättelsen
7. Ansvarsfrihet för styrelsen
Revisorernas berättelse föredrogs av revisor Björn Karlsson
Föreningens styrelse beviljades enhälligt ansvarsfrihet för
verksamhetsåret 2005, gällande GA3 och GA6.

8. Framställningar från styrelsen samt motioner
8.1 Redovisning av förra årets motioner.
8.1.1 Motion ang fortkörning på Strandvägen.Efter kontakt med
vägverket har styrelsen konstaterat att blomlådor mm ej är tillåtet
på de vägar som föreningen erhåller bidrag för. En mobil vägbubbla
ska undersökas enl förslag från stämman.
8.1.2 Motion ang asfaltering. Asfaltering är genomförd enl stämmobeslut
8.1.3 Motion ang vassröjning i Klockargårdsviken. Muddring av
kanalen är genomförd vad gäller den del som vetter mot
Västeråsfjärden och övriga delar ska göras under året.
8.1.4 Som ovan
8.1.5 Motion ang sönderkörda vägar. Återställande har skett enligt
avtal.
8.1.6 Motion ang asfaltering av Fasanvägen. Framtaget vägprogram
har följts och Fasanvägen var ej prioriterad.
8.1.7 Motion ang asfaltering av Österängsvägen och Lindövägens
slut. Önskad asfaltering genomförd enl vägprogrammet.
8.2

Redovisning av styrelsens propositioner
Inga propositioner förelåg.
Maria Kolli meddelade dock att ärendet rörande ersättning för
förstörelse av Rannklovsvägen tills vidare är bordlagt på
inrådan av bla advokat. Kostnaderna torde bli för höga.
Vidare meddelade Kolli att ingen förändring av
avgiftsförhållande för de fritidsboende kan genomföras , vilket
hade krävt en stadgeändring, vilket avslogs vid föregående
stämma.

8.3

Årets motioner
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Inga motioner hade inkommit.

9. Ersättning till styrelse och styrelseordförande
Maria Kolli föredrog styrelsens förslag till ersättning:
Styrelseordförande
Sekreterare
Kassör
GA3
GA6
Vägansvarig
Övriga ordinarie ledamöter
Suppleanter

3000:samt 150:-/ styrelsemöte
3000:-""- -""- -""- -""3000:-""- -""- -""- -""3000:2000:- samt 150:- per styrelsemöte
250:- /styrelsemöte
250:- /styrelsemöte

Stämman beslöt bevilja ersättning enligt ovanstående.
10. Styrelsens förslag till utgift- och inkomststat samt
debiteringslängd
Inkomster 2006 för GA3
Debiteringslängden framlades för stämman som beslöt godkänna
densamma.
Fastighet med permanent boende 238 st Årsavgift 2 500:Fritidsfastighet:
89 st Årsavgift 1 250 :Enligt avtal
82 st
Denna debitering samt bidrag från stat och kommun
838 362 SEK i intäkter.

beräknas ge

Utgifter 2006
Kolli redovisade utgiftsstaten vars huvudposter vad gäller
GA3 utgör
Vägförbättringar
Markunderhåll
El,vatten, renhållning
Styrelsearvoden
Inhyrd personal
Företagsförsäkringar
Advokatkostnader

585.000:40.000:65.000:33.000:20.000:20.000:10.000:-

Tillsammans med övriga mindre poster beräknas de totala
utgifterna bli 838 362 SEK.
Stämman fastställde utgifts- och inkomststat enligt ovan.
Inkomster 2006 för GA6
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Nya medlemmar
110 000 :Månadsamorteringar
249 600 :Slutbet nya medl 2005 48 000 :Dessa intäkter m fl mindre poster beräknas ge 441 055 SEK.
Utgifter 2006
Avgift Bravida
Avgift Mälarenergi
Räntor
Amortering SEB

40 000:76 000:55 000:184 000:-

Tiilsammans med övriga mindra poster beräknas de totala
utgifterna åppgå till 372 600 SEK.
Stämman fastställde utgifts- och inkomststat enligt ovan.

11. Val av styrelse och styrelseordförande
Stämman följde valberedningens förslag vilket innebar:
Ordförande:
Kassör:
Styrelseledamot:
Styrelseledamot:
Styrelseledamot:
Styrelseledamot:
Styrelseledamot:

Maria Kolli
Anette Brannemo
Sören Wallin
Björn Bynger
Tomas Klarkner
Lars H Engman
Eric Annell

omval för 2006
nyval för 2006-07
nyval för 2006-07
nyval för 2006-07
nyval för 2006-07
omval för 2006-07
vald för 2005-06

Suppleant:
Suppleant:
Suppleant:

Dag Nordström
Annika Frii
Tomas Reichert

nyval för 2006-07
nyval för 2006-07
nyval 2006-07

12. Val av revisorer
Stämman följde valberedningens förslag vilket innebar:
Revisor:
Revisor:
Revisorsuppleant:

Börje Karlsson
Yngve Jakobsson
Kerstin Sundkvist

omval för 2006
omval för 2006
omval för 2006

12. Val av valberedning
Stämman utsåg valberedning för år 2006 enligt nedan.
Bo Gustavsson
Ann-louise Tilling

nyval
nyval

13. Övriga frågor
Annelie Smedberg informerade om trivselgruppens arbete och
uppmanade samtliga att ta kontakt med gruppen och hjälpa till
vid valborg, pubkvällar och särskilt midsommarafton. En
intresseanmälan ska sättas upp på anslagtavlan.
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Lars-Håkan Engman tackade allmänningsansvariga och uppmanade
dessa att höra av sig inför vidtagande av ev åtgärder.
Västerås stad hjälper till med viss röjning av allmänningarna
samt kviströjning längs med infarten. Grupperna förväntas dock
medverka med röjning av kvarblivna kvistar och ris.
Städdagen äger rum lördagen den 29 april med start 10.00
Arbetsredskap ska medtagas.

Gräsklippningen kommmer i sommar att skötas av Mathias
Pedersen som går på utbildning till fastighetsskötare.
Gustavsson och Albexon meddelade att ärendet rörande vägen
från skylt att allmän väg upphör t o m bron har överklagats
till regeringen då Vägverket avslagit föreningens hemställan
att verket måtte ta över ansvaret.

14. Meddelande av plats där stämmoprotokollet hålls tillgängligt.
Konsterades att protokollet inom 2 veckor anslås på
föreningens anslagstavla vid busshållplatsen LindövägenStrandvägen-Askholmsvägen.
15. Mötets avslutande
Styrelsens ordföranden tackade samtliga för visat intresse och
tackade särskilt avgående ledamöter, allmänningsgrupperna och
trivselkommittén varefter mötesordföranden förklarade mötet
avslutat.

Vid protokollet:
Justeras:
................
Birgitta Albexon

................
Kurt Bjerneby

................
Björn Karlsson
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