
Samf�lligheten Tallbacken Protokoll

F�reningsst�mma
Datum: 2006-05-21
Tid: Kl 18:00

Plats: Ume� folkets hus, Peterson-
Berger Salen.
N�rvarande: Enligt n�rvarolista.

1

St�mmans �ppnande

Styrelseordf�rande �ppnar m�tet och h�lsar alla v�lkommen. Han riktar ett speciellt v�lkommen
till de nyinflyttade.

2

Fastst�llande av dagordning

Till punkten �vriga fr�gor anm�ler G�te Pettersson att han vill ta upp trafikfr�gor inom omr�det.
St�mman beslutar att fastst�lla den f�redragna dagordningen.

3
Kallelse till st�mman

St�mman f�rklarar att kallelsen har skett i laga ordning. Den delades ut fredagen den 7 maj.

4

Upprop

St�mman f�rklarar att upprop ska ske genom att de n�rvarande skriver sina namn och anger
r�stetal f�r f�retr�dd fastighet p� s�rskild n�rvarolista.

5

Val av presidium till st�mman

F�ljande presidium utses:
Ordf�rande: Ove Abrahamsson
Sekreterare: Thomas Norlund
Justeringsm�n: Ulf Classon, Pekka Karelmo
R�str�knare: Ulf Classon, Thomas Norlund

6

Styrelsens verksamhetsber�ttelse

Syrelseordf�randen f�redrar verksamhetsber�ttelsen.
St�mman beslutar att godk�nna verksamhetsber�ttelsen.

7

Resultat och balansr�kning f�r 2005 inkl. kostnadsf�rdelning

Styrelseordf�randen f�redrar resultat och balansr�kning.
Styrelseordf�randen ber�r en �kad vattenf�rbrukning.



Fr�ga: Hur ser amorteringsplanen f�r fiberkabel ut. Svar: Enligt avskrivning.
En liten diskussion uppst�r kring m�tare p� el-stolpar p� parkeringen. Jan Nystedt informerar om
att m�tare inte g�r att installera p� stolparna. Man �verl�ter till styrelsen att diskutera huruvida
det skulle vara m�jligt att Óavs�gaÓ sig el-stolpen. Styrelsen tar med sig det.
St�mman beslutar att l�gga resultat och balansr�kning till handlingarna.

8
Revisorernas ber�ttelse

St�mman beslutar att l�gga revisionsber�ttelsen till handlingarna.

9
Fastst�llande av balansr�kning

St�mman beslutar att fastst�lla balansr�kningen.

10

Fr�ga om ansvarsfrihet

St�mman beslutar bevilja styrelsen ansvarsfrihet f�r den tid revisionen omfattar enligt
revisorernas f�rslag.

11

Anslag till festkommitt�n

Styrelsen f�resl�r att man avs�tter 15.000kr till festkommitt�n.
St�mman beslutar enligt styrelsens f�rslag.

12

Ers�ttning till styrelse och revisorer

Valberedningen f�resl�r of�r�ndrad ers�ttning.
St�mman beslutar enligt valberedningens f�rslag.

13

Val

1. Styrelseordf�rande

2. �vriga ledam�ter

3. Suppleanter

4. Revisorer och revisorssuppleanter

5. Valberedning

St�mman f�rr�ttar val enligt f�ljande:
Styrelseordf�rande
S�ren Antonsson (30 V) Omval
�vriga ledam�ter (v�ljs f�r tv� �r)
Karl J�ghagen (26A) Ett �r kvar
Malin H�rnberg (26F) Ett �r kvar



Ove Abrahamsson ( 30 Q ) Ett �r kvar
Karl-Petter Jonsson (28 A) Nyval
Ove Oscarsson ( 28 T) Nyval
Suppleanter
Eva Str�mqvist (30 M ) Nyval
Patrik Andersson (30 B) Nyval
Revisorer
Per Nordstr�m ( 26 S) Omval
Tomas Granberg ( 26 X) Omval
Revisorssuppleant
Mats Danielsson (28 G) Omval

Valberedning

26k, 30k med 26k som sammankallande (28k utg�r p.g.a. att det �r i landstingets �go)

14

Framst�llning fr�n styrelsen Ð Beslutsfr�gor

1. Beslutsordning g�llande samf�llighetens mark

Ove Abrahamsson redovisar beslutsordning g�llande samf�llighetens mark enligt bifogad bilaga
till kallelsen.

En fr�ga fr�n en deltagare: Hur g�r man med f�rslag till f�r�ndringar utanf�r fyrkanten. Svar: Ta
det till styrelsen.

Ett till�gg fr�n Fredrik Bj�rk: Punkt 2. Enskild eller enskilda.

St�mman beslutar att f�lja arbets- och beslutsordning enligt styrelsens f�rslag och med
beaktande av till�gg fr�n Fredrik Bj�rk.

15

Rapportering fr�n styrelsen

1. Utredning f�nster/fasader

2. Kabel-tv och ip-tv

1. Ove Abrahamsson f�redragande.
Styrelsen har tittat p� f�nster, fasad och tak.

Takpappen bytt 1998.
Det g�r att bygga p� ett nytt tak p� det befintliga och beh�lla det gamla.
Fasad b�r h�lla i 50 �r. M�lning b�r ske var 10e �r. Det �r skador p� vissa delar av v�r fasad.
Vi har 150mm v�ggar, byggstandard idag �r 260mm.
F�rstukvisten �r enskild egendom.

Styrelsen har kommit fram till att byte av f�nster inklusive altan- och balkongd�rrar ger den
st�rsta energibesparingen och har d�rf�r g�tt vidare med det. Man har tittat p� olika
leverant�rer och tagit in offerter. T.ex. Tiivi, SP, Mockfj�rds. Styrelsen har varit i kontakt



med snickare. Nya f�nster kommer att f� foder och utseendet p� husen f�r�ndras. F�r att f�
skattereduktion m�ste detta f�nsterbyte vara gjort innan 31/12.
En del fr�gor och synpunkter kommer upp i samband med detta f�redragande som styrelsen
tar med sig i det fortsatta arbetet s�som:
V�djan om v�dringsluckor, att man ska ta h�nsyn till yttre utseende, fr�ga om skador p�
tapeter vid byte av f�nstren kommer uppst�, info om att prisniv� p� ej �ppningsbara f�nster
j�mf�rt med �ppningsbara �r l�gre. Hur l�ng tid tar bytet per hush�ll, Hur g�r vi med
markiser, hur blir det med till�ggsisolering, �r det underh�llsfria f�nster av aluminiumÉ

Styrelsen f�resl�r att st�mman ger styrelsen i uppdrag att
Ta fram ett slutgiltigt f�rslag.
Ta fram en slutgiltig offert.
Ta fram en finansieringsplan.
Besluta om en extrast�mma.

St�mman beslutar i enlighet med styrelsens f�rslag.

2. Karl J�ghagen informerar om tv-situationen och redovisar tre alternativ.
1. Via ÓgamlaÓ coax-n�tet
2. Via fiber
3. Via bredband

Styrelsen har beslutat att vi forts�tter med alternativ 1. via det ÓgamlaÓ coax-n�tet men
med kortare bindningstid, ett �r i taget.
Styrelsen f�resl�r att man ser �ver tv-fr�gan n�sta �r igen.

16

�vriga fr�gor

G�te Pettersson tar upp fr�gor r�rande trafiken i omr�det, speciellt trafik mellan g�rdarna p�
parkeringen. �ven Óon�digÓ bilk�rning i omr�det. G�te �verl�mnar till syrelsen att se �ver
situationen och vidta �tg�rder. Ett f�rslag �r t.ex. att m�la p� asfalten. Information om trafiken
inom omr�det kan komma med n�sta Tallbarr.

Fredrik Bj�rk med flera tar upp problematik med gemensamma redskap och f�rslag p�
inventarief�rteckning, l�nelistor och m�lning av redskap �verl�mnas till f�rvaltaren att titta p�.

En p�minnelse fr�n styrelsen, v�ra sopor v�gs.

Styrelsen f�r p�pekande om bristf�llig kommunikation. F�rslag p� att s�tta upp lappar p� garage
och egen hemsida kommer fram.

Ingen info kom ut om grussopningen. Orsaken var att entrepren�ren kom f�r tidigt.

�r garagen f�rs�krade via samf�lligheten? Ja.

F�rvaltaren p�minner om v�rst�dningen p� tisdag kv�ll den 23 maj. Traktorn kommer att sopa
stora gr�sytorna vid sandbackav�gen.



17

Budget och m�nadsavgifter f�r 2006

St�mman beslutar om nya m�nadsavgifter enligt styrelsens f�rslag.
St�mman beslutar budgeten enligt styrelsens f�rslag.

18
Protokoll till fastighets�garna

Protokoll fr�n st�mman skall skickas ut till fastighets�garna inom en vecka.

19

Avslutning

Styrelseordf�randen tackar Elsa Eriksson f�r hennes tid i styrelsen.
Presidiet tackar f�r f�rtroendet och deltagarna f�r att dom kom samt f�rklarar st�mman avslutad.

Ordf�rande Vid protokollet

Ove Abrahamsson Thomas Norlund

Justeras

Pekka Karelmo Ulf Classon


