
Samfälligheten Tallbacken

Extra föreningsstämma
Datum: 2010-06-22
Tid: Kl. 18:30
Plats: Umeå folkets hus, PB-salen.

1 Stämmans Öppnande

Ordföranden förklarar stämman öppnad.

2 Fastställande dagordning
Förslag till dagordning föredras och godkänns.

3 Kallelse till stämman
Skickades ut 14 dagar innan.
Stämman förklarar att kallelsen har skett i laga ordning.

4 Upprop 
Upprop sker genom att de närvarande skriver sina namn och anger röstetal för företrädd 
fastighet på särskild närvarolista.

5 Val av presidium till stämman
Styrelseordförande föreslår samma presidium som ordinarie stämma.
Ordförande: Göte Pettersson, 28Z
Sekreterare: Thomas Norlund, 26J
Rösträknare: Per-Jonas Forsgren, 26F, Per Carlsson, 26M
Justeringsmän: Jan Nystedt, 30F, Torkel Olofsson, 30H

Stämman utser presidiet enligt styrelseordförandes förslag.

6 Beslutspunkter för stämman enligt protokoll ordinarie stämma.
a) Genomförande av fasadreparationer enligt teknisk beskrivning (bil. 1)

Det som är missat är vad som ska rivas bort.
Nya rännor.
Fråga - Pratar vi nu om att riva farstukvisten?
SV - Farstukvisten får vara kvar
Rivningen är en komplettering som inte finns med i kallelsen

När blir rivningen?
Start v34 i enligt anbud.
Håller på i 7 månader.
Vi vill inte att dom ska bygga när det snöar.

Är virket förmålat?
Det är grundat och sen ska det målas två varv.

Trävirket i originalfarstukvisten finns inte med i anbudet.

Är det någon av entreprenörerna som har haft synpunkter på att vi lämnar 
förstukvistarna?
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Sören – Inga kommentarer från entreprenörerna. Jättestor kostnad att plocka 
ner och sätta tillbaka förstukvistarna.
Man skulle kunna plocka bort undertak och isolera själv.

Stämman beslutar att genomföra fasadreparationer enligt teknisk 
beskrivning (bil. 1).

b) Finansiering av fasadreparationer exklusive målning (bil. 2)
Kjell föredrar.

Stämman beslutar finansiering enligt alternativ 1.

c) Färgsättning fasad (konsult anlitad, underlag till medlemmarna ca en vecka 
innan extrastämman, målade förslag visas hos förvaltaren 30Y)
Kjell föredrar.

Stämman beslutar att måla husen enligt alternativ 1

d) Målning (underlag enligt bil. 3)
Kjell föredrar.

Diskussioner kring att måla själv eller inte.
Säkerhet är en stor och viktig aspekt.

Stämman beslutar att sätta bort målning av framsidan på entreprenad.

Stämman beslutar att vi själva utför målningen på baksidan.

Stämman beslutar att uttaxera 6800kr per hushåll efter nästa årsstämma.

e) Tak
Göte berättar att han varit uppe och tittat på träet via inspektionsluckorna på 
och det var svart. Något att fundera nu på!?

Stämman beslutar att ge styrelsen mandat att vidta åtgärder vid fasadbytet.

7 Styrelseframställan om genomförande av
Start v34 och i 7 månader.

Kjell - Vi skulle vilja ha lite förhandlingsfrihet för att kolla om NCC skulle kunna skjuta på 
delar av bygget. Avbryta för vinter.

Skjuts rotavdraget upp?
Fakturan ställs förmodligen per hushåll.
NCC kommer säkert att begära en betalplan.

Stämman beslutar att ge styrelsen mandat att förhandla fasadbytet.

8 Övriga frågor

Stämman beslutar att ge styrelsen i uppdrag att se över nedgången till undercentralerna.

Lennart - Se till att ni har pengar på kontona för samfällighetsavgiften och elen för garagen 
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som dras i sommar.

9 Protokoll till fastighetsägarna
Kommer på hemsidan inom två veckor.

10 Avslutning
Styrelseordföranden beslutar stämman avslutad.

Ordförande Sekreterare

Göte Pettersson Thomas Norlund

Justeringsmän

Jan Nystedt Torkel Olofsson
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