
Samf�lligheten Tallbacken

F�reningsst�mma
Datum: 2008-05-12
Tid: Kl. 18:30

Plats: Ume� folkets hus, Peterson-
Berger Salen.

1

St�mmans �ppnande

Styrelseordf�rande h�lsar alla v�lkommen till m�tet. Han riktar ett speciellt v�lkommen till de
nyinflyttade. Han pratar bl.a. om vikten av underh�ll av v�ra hus. I �r blir det en liten annorlunda
inledning, en filmning av dr�neringsr�ren p� 28an spelas upp, d�refter f�rklarar han m�tet
�ppnat.

2
Fastst�llande dagordning

F�rslag till dagordning f�redras och godk�nns, med ett par inkomna punkter till �vriga fr�gor.

3

Kallelse till st�mman

Kallelsen delades ut drygt tv� veckor innan st�mman.
St�mman f�rklarar att kallelsen har skett i laga ordning.

4

Upprop

Upprop sker 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

Valberedningen f�resl�r f�ljande presidium.
Ordf�rande: Kjell Holmberg, 30Q
Sekreterare : Thomas Norlund, 26J
R�str�knare : Jan Nystedt, 30F, P-A Sandstr�m, 30P
Justeringsm�n : Jan Nystedt, 30F, P-A Sandstr�m, 30P

St�mman utser presidiet enligt valberedningens f�rslag.



6

Styrelsens verksamhetsber�ttelse

Syrelseordf�randen f�redrar verksamhetsber�ttelsen.
Styrelsen f�r av st�mman ett tack f�r ett v�l utf�rt arbete.

St�mman beslutar att godk�nna verksamhetsber�ttelsen.

7

Resultat och balansr�kning f�r 2007 inkl. kostnadsf�rdelning

Styrelseordf�randen f�redrar resultat och balansr�kning.
N�gra fr�gor dyker upp. Varf�r energisparpengarna l�ggs i kassa ist�llet f�r att minska l�n.
Det �r ett beslut styrelsen tagit f�r att t�cka upp f�r reparation och underh�ll av bl.a. dr�nering
och fasader.

St�mman beslutar att l�gga resultat och balansr�kning till handlingarna.

8

Revisorernas ber�ttelse

Per Nordstr�m redog�r revisorernas ber�ttelse och tillstyrker ansvarsfrihet till styrelsen.

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

Ers�ttning till styrelse och revisorer

Den ifjol tillsatta utredningsgruppen, best�ende av G�te Pettersson, 28Z och Kjell Holmberg,
30Q, har sett �ver arvodet till styrelsen. Kjell redogjorde f�r deras f�rslag (bifogas detta
protokoll).

St�mman beslutar enligt gruppens f�rslag.

12 Val av



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 30V , omval

�vriga ledam�ter
Karl-Petter Jonsson, 28A, omval
Malin H�rnberg , 26F , ett �r kvar
Karl J�ghagen , 26A , ett �r kvar
Eva Str�mqvist, 30M , omval
Patrik Andersson, 30B , nyval (f.d. suppleant)

Suppleanter
Karl-G�ran Isaksson, 30C
Britt Douhan , 26C
Johan svensk, 26L, nyval

Revisorer
Per Nordstr�m , 26S
Tomas Granberg, 26X

Revisorssuppleant
Mats Danielsson , 28G

Valberedning
Valberedningen inf�r n�sta �rs st�mma utg�rs av fastighets�garna till 26M, 28M och 30M enligt
den rullande plan som ligger.

Bengt Molander forts�tter som sammankallande f�r valberedningen.

13

Framst�llning fr�n styrelsen Ð Beslutsfr�gor

1. Dr�neringsledningar

Som filmen i inledningen av st�mman visade s� finns det en hel del r�tter i ledningarna.
De springor som ska finnas mellan r�rdelarna �r p� vissa h�ll icke existerande, d� r�ren
tryckts ihop. Samf�lligheten �r ansvarig f�r dr�neringen ska vara fungerande. Hus�garna



�r ansvariga f�r att, i de fall det beh�vs, ombes�rja och bekosta flytt/nerplockning av
broar och altaner.
St�mmodeltagare (h�refter SD): G�r det inte att trycka?
S�ren: Jo, det finns metoder f�r att rensa r�ren.
Styrelsen ska b�rja arbeta med en underh�llsplan.
28an verkar vara v�rst drabbad av vatten, speciellt 28Z. Styrelsen vill anlita expertis f�r
att ta fram underh�llsplanen. Samf�lligheten har en ansvarsf�rs�kring via
l�nsf�rs�kringar som tagit en del av hus�garens kostnader i samband med l�ckaget nu i
28Z.
SD: N�r man byggde husen var det en b�ck som rann l�ngst ner under 28an.
SD: Finns det n�gon kostnadskalkyl f�r en �versyn?
S�ren: Det kostade n�gra tusen att filma 28an
SD: �r det v�rat eller kommunens ansvar om det kommer vatten uppifr�n? Det �r
mycket vatten vid avloppet som �r nedanf�r kullen vid Holms.
SD: �r det fler som varit drabbade �n 28Z? SD: Unosson f�r ungef�r 10�r sedan.

St�mman beslutar att styrelsen, med hj�lp av expertis, ska f� filma och utreda v�r
dr�nering, och om det s� beh�vs, vidta �tg�rder. De ska �ven utreda ansvarsomr�den mot
kommun, samt ta fram en underh�llsplan till n�sta st�mma.

SD: Det �r en dagvattenbrunn som �r trasig p� 28an.
Lennart: Det �r best�llt reparation.

2. Underh�ll av fasader

SD: Det �r mycket sprickor i fasaden mellan �ver och underv�ning, visst g�r ni en ny
besiktning?
Styrelsen: Ja en ny besiktning kommer att utf�ras, vi kommer att ta kontakt med de
personer d�r fasaden beh�ver �tg�rdas och naturligtvis f�r personer som har synpunkter
ta kontakt med styrelsen.

SD: N�r ska det m�las om? Ska det inte g�ras i samband med det h�r jobbet?
Styrelsen: Det �r d�rf�r vi vill g�ra en l�ngtidsplan, annars finns det risk att det bara blir
ett lappverk.

St�mman beslutar enligt styrelsens f�rslag sedan f�rra �ret med till�gget att "besinna sig
med m�lning av hela fasader".

14

Rapportering fr�n styrelsen

1. Comhem och bredbands-TV
Avtalet med Comhem g�r ut September 2009. Dagens n�t kan t.ex. inte k�ra HDTV.
Comhem hade inkommit med en offert att upprusta n�tet f�r 110.000kr, men den drog
dom ganska snabbt tillbaka.



Tillsvidare s� �r det egna alternativ som g�ller, t.ex. digitaltvbox, ip-tv, men man b�r
kanske inte l�sa mer �r 12-18m�nader.
Styrelsen ska g� ut med en enk�t om vad man har f�r synpunkter inf�r en ny
upphandling.
Avtalet med SkyCom g�r ut Februari 2009.
Styrelsens uppdrag �r att ta fram en ny offert.
Diskussioner f�rs bl.a. om vem som har ansvaret n�r det �r problem med
internetuppkopplingen.
Lennart �r den som �r ansvarig f�r utrustningen som �r i Molanders bod.
En hel del f�rslag sl�ngs upp i luften p� st�mman...starta om routern, dra ur kablar, kolla
lampor.

St�mman ber styrelsen ta fram en steg f�r steg fels�kningsbeskrivning vi IT-problem.

2. Underh�llsplan
F�r att undvika brandk�rsutryckningar s� k�nner styrelsen att det �r dags att ta fram en
Underh�llsplan. F�rslaget mottogs positivt p� st�mman.
Ett exempel p� hur ett s�dant f�rslag kan se ut bifogas till protokollet.

3. Grannsamverkan
Det �r lite oroligare i v�rat omr�de nu �n tidigare, med bl.a. mycket klotter.
SD: Det m�ste vara viktigt att tv�tta bort det fort.
Polis och f�rs�kringsbolag samverkar.
Karl visar upp ett brev som g�tt ut till barnf�r�ldrar om att vara ute mer och g� i
omr�det p� kv�llarna.
SD: Kolla bland v�ra egna. Klotter i sophus och p� soprum p� dagtid.
SD: Det finns klotterskyddsf�rg som man kan m�la p� f�r att det inte klottret ska gripa
fast. L�tt att tv�tta bort d�.

4. V�rst�dning
Lennart: Torsdag 22/5.
SD: Traktorn som sopade v�ra g�rdar l�ckte olja.
Lennart har kontakten.
Styrelsen ska se till s� att det kommer att finnas korv m.m. f�r grillning p� st�dkv�llen,
"men st�da f�rst och grilla sen" ;-)
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�vriga fr�gor

1. M�lning av staket och soprum
Det har g�tt mycket f�rg. Flera orsaker. Regn, icke proffs, en del som m�lad icke
samf�lld egendom. Styrelsen: "Vi f�r ta l�rdom av detta!"
Ett f�rtydligande: Broar �r fastighets�garens ansvar.



Om det �r n�gon som k�nner d�ligt samvete f�r att ha "tagit" f�rg har den m�jlighet att
betala in till samf�lligheten via styrelsen eller f�rvaltaren.

2. Elf�rbrukning motor-v�rmarstolpar
S�ren redovisar kostnad och f�rslag.
N�r man byggde garagen fattades beslutet om att inte ha individuell m�tning p�
stolparna, bl.a. en kostnadsfr�ga.
En diskussion f�rs.

Styrelsen beslutar om alternativ 1 - lika f�rdelning

3. H�ngr�nnor
Lennart hade redan tagit hand om den r�nnan som det var problem med.

4. Hemsidan
Det var egentligen en uppdaterad boendelista det handlade om, vilket var p� g�ng.
Hemsidan behandlades inte.

5. Hush�llsn�ra tj�nster
Jan Nystedt informerar om att man kan f� g�ra skattereduktion p� 50% upp till 50.000kr
p� t.ex. gr�sklippning och sn�skottning.

St�mman uppdrar styrelsen att ser �ver om man detta �r n�got man kan g�ra.

6. �vrigt
Lennart: S�ckarna som �r utst�llda ska t�mmas i containrarna n�r vi har g�rdsst�dning!
SD: Sops�ckar fr�n privata g�rdar ska till �tervinningen.
Det �r v�l kanske s�, men det finns en milj�vinst att k�ra det tillsammans med v�rat
gemensamma.

16

Budget och m�nadsavgifter f�r 2008

Karl f�redrar Budget
Bl.a. Elf�rbrukning ner, elpris upp och ett st�rre rep/underh�llsbehov.

Styrelsen f�resl�r h�jning av m�nadsavgiften p� 500kr.
SD-kommentarer: Svettigt. Klokt resonemang. H�jning n�dv�ndig. Se �ver termostater.
Diskussioner...

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

St�mman beslutar budgeten enligt styrelsens f�rslag.



17
Protokoll till fastighets�garna
Protokoll fr�n st�mman skall skickas ut till fastighets�garna inom tv� veckor.

18

Avslutning

Ordf�randen tackar f�r sig, tackar st�mmodeltagarna och presidiet. Sedan beslutar han st�mman
avslutad.

Ordf�rande Sekreterare

Kjell Holmberg Thomas Norlund

Justeringsm�n

Jan Nystedt P-A Sandstr�m


