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Fjällbo Egnahemsförening
Protokoll fört vid årsmöte den 10 mars 2010.
Tid och plats: Utbynäs klubbstuga klockan 19.00.
Innan årsmötet informerade Marie Ivarsson från Kretsloppskontoret om
kommande viktbaserade hushållsavgifter. Bland annat om ansvarsfördelningen i
staden angående avfallshanteringen, om taxan, rörlig-fast, uppmuntran till ökad
sortering vilket ger en mer rättvis avgift. Taxan kommer troligtvis att
genomföras i Kortedala stadsdel 2011. Frågor ställdes i ärendet och Ivarsson gav
i de flesta frågor nöjaktiga svar.
Gunnar Wengström gav information om utbyggnadsprogram för Fjällbo Park och
hänvisade vidare till material som ligger på vår hemsida där det framgår på vilka
platser man vill bygga (förtäta).
§ 1 Mötets öppnande
Ordföranden hälsade samtliga närvarande välkomna och förklarade årsmötet
öppnat.
& 2 Godkännande av dagordningen
Årsmötet godkände dagordningen.
§ 3 Val av ordförande för årsmötet
Gunnar Wengström valdes som ordförande till årsmötet.
§ 4 Val av sekreterare för årsmötet
Jerry Norberg valdes till sekreterare för årsmötet.
& 5 Mötes behöriga utlysande
Årsmötet godkände mötets utlysande.
§ 6 Val av 2 justeringsmän för årsmötet
Gustav Elvmyr och Per Olof Enarsson valdes till justeringsmän för årsmötet.
§ 7 Godkännande av styrelseberättelse
Gunnar Wengström läste upp verksamhetsberättelsen som godkändes och lades
till handlingarna.
§ 8 Godkännande av revisionsberättelse
Årsmötet godkände revisionsberättelsen som lades till handlingarna.
§ 9 Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
Årsmötet beslöt att ge styrelsen ansvarsfrihet för år 2009.

-2§ 10 Servicekassan: Fastställande av kommande årsavgifter
Styrelsen föreslår en oförändrad avgift på 250 kronor, självrisk på 1 500 kronor
samt en beloppsgräns till 20 000 kr.
Reglerna för ersättningar presenterades av Björn Åblad.
Årsmötet godkände förslaget.
§ 11 Fastställande av årsavgift för egnahemsföreningen
Styrelsen föreslog en oförändrad avgift på 50 kronor som godkändes av
årsmötet.
§ 12 Val av ordförande
Gunnar Wengström valdes till ordförande för åren 2010 och 2011.
§ 13 Val av styrelseledamöter
Ledamot
Ledamot
Ledamot
Ledamot

Björn Högvalls är vald för åren 2009 och 2010.
Jeanette Bertram är vald för åren 2009 och 2010.
Lars Carlsson valdes för åren 2010 och 2011.
Ingela Riedel valdes för åren 2010 och 2011.

§ 14 Val av styrelsesuppleanter
Suppleant Anders Olsson valdes för år 2010.
Suppleant Kent Sundh valdes för år 2010.
§ 15 Val av revisorer
Revisor
Revisor
Revisorsuppleant

Peter Johansson valdes för år 2010.
Lena Thorsell valdes för år 2010.
Johan Andersson valdes för år 2010.

§ 16 Val av valberedning
Ledamot, sammankallande
Ledamot
Ledamot

Olle Rydnell valdes för år 2010.
Jonas Bertram valdes för år 2010.
Peter Dragén valdes för år 2010.

§ 17 Val av gatuombud
Beslöts att i fortsättningen välja två gatuombud för Karduansmakaregatan då det
är många fastigheter där.
Följande gatuombud valdes för 2010:
Barberaregatan

Bo Åhs

Bildsnidaregatan

Magnus Gyllenhammar

Boktryckaregatan

Stefan Ekman

Byttmakaregatan

Ingela Gustafsson

Bårdskäraregatan

Kari Miina

Drejaregatan

Peter Hellström

Frimästaregatan

Jonas Bertram
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Kent Hansson

Fjällbogatan 57-89

Kent Storgaard

Fällmakaregatan & Kanngjutaregatan

Håkan Johansson

Gördelmakarplatsen & Hammarsmedsgatan 1-23 Ulrika Dragén
Hammarsmedsgatan 4-42

Annki Jansson

Karduansmakaregatan 4-40

Berit Åblad

Karduansmakaregatan 1-23

Annika Janevi

Nålmakaregatan

Niklas Persson

Saltmätaregatan

Ingvar Sultan

Segelmakaregatan

Joel Laine

§ 18 Anmälda frågor
Styrelsen har anmält frågan om filmning och spolningar i området. Ett försök har
gjorts på Barberaregatan i 7 fastigheter. Vid filmningarna visade det sig att de
fastigheter som inte bytt ledningar är kvalitén dålig och det kan riskeras att man
kan förvärra skador i ledningarna vid spolning.
Beslöts att gå vidare i området med enbart filmning på utvalda fastigheter för att
kunna bedöma om vi ska gå vidare.
§ 19 Övriga frågor


Rensskoporna är återfunna. Den medlem som vill låna skopa kontaktar
styrelsen.



Frågan om nytt tomträttsavtal för delar i Fjällbo är överklagad i
Förvaltningsrätten och slutligt beslut om avgäldens storlek dröjer.



Styrelseledamöterna Björn Åblad och Jerry Norberg, som avgår,
avtackades av årsmötet.

Vid protokollet
Jerry Norberg

Justeras
Gustav Elvmyr

Per Olof Enarsson

