Samflligheten Tallbacken Protokoll
Freningsstmma
Datum: 2006-05-21
Tid: Kl 18:00
Plats: Ume folkets hus, PetersonBerger Salen.
Nrvarande: Enligt nrvarolista.

1

Stmmans ppnande
Styrelseordfrande ppnar mtet och hlsar alla vlkommen. Han riktar ett speciellt vlkommen
till de nyinflyttade.

2

Faststllande av dagordning
Till punkten vriga frgor anmler Gte Pettersson att han vill ta upp trafikfrgor inom omrdet.
Stmman beslutar att faststlla den fredragna dagordningen.

3

Kallelse till stmman
Stmman frklarar att kallelsen har skett i laga ordning. Den delades ut fredagen den 7 maj.

Upprop
4

Stmman frklarar att upprop ska ske genom att de nrvarande skriver sina namn och anger
rstetal fr fretrdd fastighet p srskild nrvarolista.

5

Val av presidium till stmman
Fljande presidium utses:
Ordfrande: Ove Abrahamsson
Sekreterare: Thomas Norlund
Justeringsmn: Ulf Classon, Pekka Karelmo
Rstrknare: Ulf Classon, Thomas Norlund

6

Styrelsens verksamhetsberttelse
Syrelseordfranden fredrar verksamhetsberttelsen.
Stmman beslutar att godknna verksamhetsberttelsen.

7

Resultat och balansrkning fr 2005 inkl. kostnadsfrdelning
Styrelseordfranden fredrar resultat och balansrkning.
Styrelseordfranden berr en kad vattenfrbrukning.

Frga: Hur ser amorteringsplanen fr fiberkabel ut. Svar: Enligt avskrivning.
En liten diskussion uppstr kring mtare p el-stolpar p parkeringen. Jan Nystedt informerar om
att mtare inte gr att installera p stolparna. Man verlter till styrelsen att diskutera huruvida
det skulle vara mjligt att ÓavsgaÓ sig el-stolpen. Styrelsen tar med sig det.
Stmman beslutar att lgga resultat och balansrkning till handlingarna.

8

Revisorernas berttelse
Stmman beslutar att lgga revisionsberttelsen till handlingarna.

9

Faststllande av balansrkning
Stmman beslutar att faststlla balansrkningen.

10

Frga om ansvarsfrihet
Stmman beslutar bevilja styrelsen ansvarsfrihet fr den tid revisionen omfattar enligt
revisorernas frslag.

11

Anslag till festkommittn
Styrelsen freslr att man avstter 15.000kr till festkommittn.
Stmman beslutar enligt styrelsens frslag.

12

Ersttning till styrelse och revisorer
Valberedningen freslr ofrndrad ersttning.
Stmman beslutar enligt valberedningens frslag.
Val
1. Styrelseordfrande
2. vriga ledamter
3. Suppleanter
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4. Revisorer och revisorssuppleanter
5. Valberedning
Stmman frrttar val enligt fljande:
Styrelseordfrande
Sren Antonsson (30 V) Omval
vriga ledamter (vljs fr tv r)
Karl Jghagen (26A) Ett r kvar
Malin Hrnberg (26F) Ett r kvar

Ove Abrahamsson ( 30 Q ) Ett r kvar
Karl-Petter Jonsson (28 A) Nyval
Ove Oscarsson ( 28 T) Nyval
Suppleanter
Eva Strmqvist (30 M ) Nyval
Patrik Andersson (30 B) Nyval
Revisorer
Per Nordstrm ( 26 S) Omval
Tomas Granberg ( 26 X) Omval
Revisorssuppleant
Mats Danielsson (28 G) Omval
Valberedning
26k, 30k med 26k som sammankallande (28k utgr p.g.a. att det r i landstingets go)

Framstllning frn styrelsen Ð Beslutsfrgor
1. Beslutsordning gllande samfllighetens mark
Ove Abrahamsson redovisar beslutsordning gllande samfllighetens mark enligt bifogad bilaga
till kallelsen.
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En frga frn en deltagare: Hur gr man med frslag till frndringar utanfr fyrkanten. Svar: Ta
det till styrelsen.
Ett tillgg frn Fredrik Bjrk: Punkt 2. Enskild eller enskilda.
Stmman beslutar att flja arbets- och beslutsordning enligt styrelsens frslag och med
beaktande av tillgg frn Fredrik Bjrk.

Rapportering frn styrelsen
1. Utredning fnster/fasader
2. Kabel-tv och ip-tv
1. Ove Abrahamsson fredragande.
Styrelsen har tittat p fnster, fasad och tak.
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Takpappen bytt 1998.
Det gr att bygga p ett nytt tak p det befintliga och behlla det gamla.
Fasad br hlla i 50 r. Mlning br ske var 10e r. Det r skador p vissa delar av vr fasad.
Vi har 150mm vggar, byggstandard idag r 260mm.
Frstukvisten r enskild egendom.
Styrelsen har kommit fram till att byte av fnster inklusive altan- och balkongdrrar ger den
strsta energibesparingen och har drfr gtt vidare med det. Man har tittat p olika
leverantrer och tagit in offerter. T.ex. Tiivi, SP, Mockfjrds. Styrelsen har varit i kontakt

med snickare. Nya fnster kommer att f foder och utseendet p husen frndras. Fr att f
skattereduktion mste detta fnsterbyte vara gjort innan 31/12.
En del frgor och synpunkter kommer upp i samband med detta fredragande som styrelsen
tar med sig i det fortsatta arbetet ssom:
Vdjan om vdringsluckor, att man ska ta hnsyn till yttre utseende, frga om skador p
tapeter vid byte av fnstren kommer uppst, info om att prisniv p ej ppningsbara fnster
jmfrt med ppningsbara r lgre. Hur lng tid tar bytet per hushll, Hur gr vi med
markiser, hur blir det med tillggsisolering, r det underhllsfria fnster av aluminiumÉ
Styrelsen freslr att stmman ger styrelsen i uppdrag att
Ta fram ett slutgiltigt frslag.
Ta fram en slutgiltig offert.
Ta fram en finansieringsplan.
Besluta om en extrastmma.
Stmman beslutar i enlighet med styrelsens frslag.
2. Karl Jghagen informerar om tv-situationen och redovisar tre alternativ.
1. Via ÓgamlaÓ coax-ntet
2. Via fiber
3. Via bredband
Styrelsen har beslutat att vi fortstter med alternativ 1. via det ÓgamlaÓ coax-ntet men
med kortare bindningstid, ett r i taget.
Styrelsen freslr att man ser ver tv-frgan nsta r igen.

vriga frgor
Gte Pettersson tar upp frgor rrande trafiken i omrdet, speciellt trafik mellan grdarna p
parkeringen. ven ÓondigÓ bilkrning i omrdet. Gte verlmnar till syrelsen att se ver
situationen och vidta tgrder. Ett frslag r t.ex. att mla p asfalten. Information om trafiken
inom omrdet kan komma med nsta Tallbarr.
Fredrik Bjrk med flera tar upp problematik med gemensamma redskap och frslag p
inventariefrteckning, lnelistor och mlning av redskap verlmnas till frvaltaren att titta p.
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En pminnelse frn styrelsen, vra sopor vgs.
Styrelsen fr ppekande om bristfllig kommunikation. Frslag p att stta upp lappar p garage
och egen hemsida kommer fram.
Ingen info kom ut om grussopningen. Orsaken var att entreprenren kom fr tidigt.
r garagen frskrade via samflligheten? Ja.
Frvaltaren pminner om vrstdningen p tisdag kvll den 23 maj. Traktorn kommer att sopa
stora grsytorna vid sandbackavgen.
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Budget och mnadsavgifter fr 2006
Stmman beslutar om nya mnadsavgifter enligt styrelsens frslag.
Stmman beslutar budgeten enligt styrelsens frslag.

Protokoll till fastighetsgarna
Protokoll frn stmman skall skickas ut till fastighetsgarna inom en vecka.

Avslutning
19

Styrelseordfranden tackar Elsa Eriksson fr hennes tid i styrelsen.
Presidiet tackar fr frtroendet och deltagarna fr att dom kom samt frklarar stmman avslutad.

Ordfrande Vid protokollet

Ove Abrahamsson Thomas Norlund
Justeras

Pekka Karelmo Ulf Classon

