
Samfälligheten Tallbacken

Föreningsstämma
Datum: 2018-05-23
Tid: Kl. 18:30
Plats: Umeå Folkets Hus, Peterson Berger-salen

1 Stämmans Öppnande

Styrelseordförande hälsar alla välkommen till mötet.

2 Fastställande dagordning

Förslag till dagordning föredras och godkänns.

3 Behörig utlysning till stämman

Stämman förklarar att kallelsen har skett i laga ordning. Den skickades ut minst två veckor 
innan.

4 Upprop och fastställande av röstlängd

De närvarande skriver sina namn och anger röstetal för företrädd fastighet på särskild närva-
rolista. Därefter sker ett upprop.

5 Val av presidium till stämman

Valberedningen föreslår följande presidium.
Ordförande: Marcus Sandström, 26S
Sekreterare: Thomas Norlund, 26J
Rösträknare: Mimmi Danielsson 28G, Karl-Göran Isaksson, 30C
Justeringsmän: Mimmi Danielsson 28G, Karl-Göran Isaksson, 30C

Stämman utser presidiet enligt valberedningens förslag.

6 Styrelsens verksamhetsberättelse för 2017 (bilaga 1)

Stämman beslutar att godkänna verksamhetsberättelsen.

7 Ekonomisk redovisning för 2017 (bilaga 2 och 3)

Sören föredrar

Stämman beslutar att godkänna den ekonomiska redovisningen
Stämman beslutar att årets överskott balanseras i ny räkning.

8 Revisorernas berättelse

Magnus läser revisorernas berättelse.

Stämman beslutar att lägga revisionsberättelsen till handlingarna.

9 Fråga om ansvarsfrihet
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Stämman beslutar att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för den tid revisionen omfattar enligt 
revisorernas förslag.

10 Budget och kostnadsfördelning för 2018 (bilaga 4 och 5) 

Sören föredrar.

Stämmodeltagare - Fråga kring snöröjning och skador på asfalt.
Fällman - Beror lite på beställning från oss att skrapa mer. Tar diskussion med entrepenör.

Stämman beslutar att godkänna budget för 2018

Stämman beslutar att godkänna månadsavgifter 2018

11 Ersättning till styrelse och revisorer

Sören: Beslut från 2008, 13.000kr. ca17.000kr idag. Vi följer indexuppräkningen.

Stämman beslutar att ersättningen fortsätter enligt den beslutade modellen.

12 Val av styrelse

a. Ordförande

b. Ledamöter

c. Suppleanter

d. Revisorer och revisorssuppleanter

Stämman förrättar val enligt följande:

Styrelseordförande
Marikk Henriksson, 28D, omval

Övriga ledamöter

Linda Janeheim, 28P, 1 år kvar
Mattias Karlsson, 28F, 1 år kvar
Sören Antonsson, 30X, omval 1 år
Eje Fällman, 30T, omval 1 år
Magnus Josefsson, 26E, omval 2 år
Malin Forsgren, 26F, nyval 2 år

Suppleanter (1år)

Hans Nordgren, 26Y
Andreas Nordström, 28G
Marie Hansson, 30J

Revisorer
Karl Jäghagen, 26A
Heidi Lindmark, 28N

Revisorssuppleant
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Jan Roslin, 30S

13 Val av valberedning

Stämman förrättar val av valberedning enligt följande:

Linda Lindvall, 28K, sammankallande

Katarina Lindström, 30M

Hans Petrusson, 30N

14 Rapportering från styrelsen

Byte av undermåliga staket mellan fastigheterna

Mattias föredrar. 

Från 2017:

”Gäller staketen på framsidan. Samfälligheten äger dom. Synpunkter har dykt upp kring färg
och form. En snabb räkning ger majoritet på vitt. Överlämnas till styrelsen att initiera inven-
tering och besluta.

Förslag att längpersonerna inventerar upp.”

Styrelsen har gjort en okulärbesiktning. ca 14-15 staket som inte behöver bytas.

Tittat på längder, ekonomi m.m. Det finns många olika varianter av staket på framsidan.

Samfälligheten står för material

Alt.1 En standardlösning

Alt.2 Var och en gör en inventering och styrelsen beställer material.

Göte Pettersson – Synpunkter på att snöröjaren skadar staketet. Sören tar med sig frågan.

Johan Svensk – Föreslår att vi kör på tryckat (tryckimpregnerat) plank då vanligt trä behöver
tas om hand om mycket mer. Ruttnar m.m.

Göte P – Kontrollera om det behövs ett behövs bygglov

Johan S – Vi har bytt till tryckat och betalat det själv. Ni kan titta på det och se hur det ser ut,
26 K-M.

Förslag att styrelsen tar fram ett underlag med alternativ. Kommer skickas ut via mail.

Övrig fråga från P-O kring att se över garageplanken. Ta som övrigt fråga.

15 Motionsbehandling

Inga motioner inkomna

16 Övriga frågor
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Kjell - Pågår det någon fråga kring att bygga om tak/ lyfta tak. För att t.ex. undvika läckage. 
Kostar mycket pengar. Vi måste vara överens.
Eje Fällman – I och med byte av panel så gjordes en besiktning och fick då reda på att det 
såg bra ut. Då beslutades att det inte skulle göras något åt taken. Mastigt och kostsamt pro-
jekt.
Vi har en brandsektionering som ser bra ut.

Eva L - Hur är det med brandsäkring mellan husen?
Eje Fällman – Lång förklaring. Ok med vissa förbättringsmöjligheter.

Göte P – Grillar på altaner. Påminnelse om att inte grilla på trä-altaner. Brandrisk.
Eje Fällman – Finns inga direkta regler. Allmänna eldningsförstånd som gäller. Man är an-
svarig själv.

Eva L – Kan man inte ta fram en information. T.ex. var man bör ställa grillar, avstånd m.m.
Eje Fällman – Kan ta fram lite info till hemsidan

Stämmodeltagare – Några brädor på vår balkong har börjat ruttna.
Stämmodeltagare – Garage på 30 där brädor är murket

Johan S – Förr fick vi ett utskick när traktorn skulle komma. Det fick vi inte i år.
Eje Fällman – Vi har inte beställt en speciell dag. Det kostar extra.

Stämmodeltagare – Problem att få varmvattnet varmt. Några håller med och vissa har bra.
Eje Fällman – Brukar mäta ibland. Ut från central 56-57 grader och det är ok.
Stämmodeltagare – Tid att få varmvatten. Varför tar det tid?
Eje Fällman – Vi har ett gammalt system. Vi kan bygga om det, men det kostar mycket att 
bygga om.
Stämmodeltagare – När vi byggde om badrum så vart det bra hos oss.

Stämmodeltagare – Om man har pluggat duschen på mellanplan så kan det påverka grannar. 

Stämmodeltagare - Stubbfräsning på 28an, var tog den vägen efter fällning av tallarna?
Styrelsen tar med sig den frågan.

Göte – Det har det smällt i varmvattenrören hos mig i vinter.
Eje Fällman – ring mig när det händer så undersöker vi det.

Stämmodeltagare – Frostspränging på tegelväggarna. Har vi koll på det?
Stämmodeltagare – 28an har problem med trasigt tegel.
Eje Fällman – Säg till oss där det är problem så åtgärdar vi det.

Stämmodeltagare – Är det värt att byta ut det.
Eje Fällman – Vi får titta/fundera på det. Att isolera på väggen har byggare dömt ut. Man 
måste bort med väggen och göra om det.

Eje Fällman – Göte har synpunkter på att motorvärmarstolparna inte varit låst. Finns inget 
krav på att det ska vara låst. Om det är luckor som saknas, anmäl det till styrelsen.

17 Mötet avslutas
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Ordförande förklarar mötet för avslutat.

Ordförande Sekreterare

Marcus Sandström, 26S Thomas Norlund, 26J

Justeringsmän

Mimmi Danielsson 28G Karl-Göran Isaksson, 30C
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