
Protokoll fort vid arsstamman i Holmens samfallighetsforening
26 augusti 2012.

1. Stamman oppnades och dess utlysande godkandes.

2. Irene Roos och Jeanette Strand prickade av alia rostberattigade.
31 fastigheter representerades av en eller flera agare.
5 fastigheter representerades via fullmakt.
1 fastighet hade representant narvarande utan rostratt.(saknade fullmakt).
Se bilaga 1, narvaroforteckning over rostberattigade bifogat.

3. Dagordningen godkandes, med tillagg under punkt 10 (D) for diskussioner kring
styrelsens gronyteforslag och mojlighet for Sonja Strand att delge egna tankar i
gronytefragan.

4. Till ordforande for stamman valdes Christer Haggqvist.

5. Till sekreterare for stamman valdes Irene Roos.

6. Till justeringsman och rostraknare for stamman valdes Sonja Strand och Anders
Grenliden.

7. Fragor och synpunkter angaende styrelsens fb'rvaltningsberattelse.

Fraga kom upp angaende kostnader for bryggan. Kostnader under
verksamhetsaret 2011/2012 var totalt 3185 kr. Bryggan har kostnader aven in pa
det nya verksamhetsaret, och det beror bl.a.pa att man inte hunnit fardigstalla
forstarkning av bryggfastet under forra aret. Ungefarlig kostnad hittills for
bryggan detta verksamhetsar ar pa samma niva som foregaende ar.

En annan fraga om varfor kostnaden for vattenlackan blev sa dyr, blev besvarad
med att skadorna som uppkom kravde bl.a. mycket jobb med inhyrd gravmaskin
och arbetet var krangligt p.g.a. stenar som tidigare lagts over ledningen.
Orsaken till skadan berodde pa slitskador pa skarv.

Styrelsens forslag pa hur vinstmedeln skall disponeras godkandes av stamman
enligt nedan:
GA1: Vinst 16.669,19 fors vidare i ny rakning
GA2 gron: Vinst 18.137,12 fors vidare i ny rakning
GA2 vag: Vinst 17.173,34 fors vidare i ny rakning
GA3: Forlust 33.423,26. 33.500 kr tas ur fonden for att tacka fdrlusten.



Alia avgifter for verksamhetsaret 2011/2012 ar betalda.Tyvarr erlagger manga
medlemmar inte sin avgift i tid varfor styrelsen har uppmanar till skarpning, da
det skapar extra arbete for kassoren. Sista dag for betalning av avgift ar den 31
okt.

8. Goran Ankarberg laste upp revisoremas berattelse.

9. Stamman beslutade art ge styrelsen ansvarsfrihet.

10. Tva motioner har inkommit till styrelsen.

A) Den forsta motionen angaende andring i 2011 ars stammoprotokoll avslogs
med motivering att man i detta ars protokoll skall tydliggora hur fonderna skall fa
anvandas.
Fondernas skall anvandas pa sedvanligt och ansvarsfullt satt och i enlighet med
stadgarna och arsstammobeslut, och far endast anvandas utan medlemmarnas
godkannande vid akuta och kritiska situationer som uppstar. Det senare ar ocksa
styrelsens skyldighet.

B) Motion tva som handlade om asfaltering av en bit pa Blasippsvagen, avslogs
med motiveringen att eventuella kommande gravarbeten for gemensamt avlopp
skulle innebara kraftig averkan pa en asfaltsbelagd vag.
Fragan kommer dock kvarsta (nar det galler asfaltering i hela omradet) och
kommer att beaktas framover av styrelsen.

C) Styrelsens parkeringspolicy godtogs av stamman. I policyn fbreslas att inga
extra parkeringsplatser i omradet uppfors p.g.a. onodig kostnad i relevans till
behov.Man skall i forsta hand parkera pa sin egen tomt, eller pa platserna vid
badet.
Policyns lydelse: En del av Samfallighetens mark anvands av fastighetsagare och
gaster till parkering. Parkering ska alltid i forsta hand ske pa den egna tomten.
For att underlatta parkering nar den egna tomten inte racker till firms det flera P-
platser vid badet.
Vid behov att utnyttja Samfallighetens mark for parkering ska i forsta hand
platserna vid badet anvandas.

D) Alia medlemmar har fatt dokumentet "Gronytefragor"tillsant sig innan motet,
dar ett forslag lagts fran styrelsen baserat pa grongruppens inventeringar. Forra
arets stamma kunde inte utse nagon gronyteansvarig varfor derma grupp om fyra
personer bildades under aret. Visionen var att i forsta hand gora en langsiktig plan
for att halla Holmen luftig, vacker och i skick bade fran vattnet och pa land och
hinna hindra igenvaxning i tid. I detta ingick aven att se till att doda och sjuka trad
samt sly skulle avlagsnas. Gruppens forslag var att borja arbetet med omradet runt
badet och trekanten dar Blasippsvagen / Vitsippsvagen delar sig. Sonja Strand



som engagerat sig i tradfragor gavs mojlighet att delge sina asikter med
efterfoljande konkret forslag.
Sonja Strand anser att nuvarande tradfallningspolicy ar bristfallig och onskar mera
langsiktighet. Hon tycker att det har gatt for fort fram och hon undrade ocksa var
motionen farms i arendet och varfor styrelsen valt sig sjalva som
gronyteansvariga.
John Steinberg replikerade da, och forklarade att eftersom inga frivilliga pa forra
arets stamma ville ta pa sig gronytefragorna sa fick detta ga tillbaka till styrelsen.

Vidare kom skrivelse fran Ester Mogensen (bifogat till protokollet), lagfaren
agare till allmanytorna, att hon garna vill deltaga i en planering for det langsiktiga
arbetet med gronomradena och kan tanka sig inga i en gronytegrupp

Stamman beslutade att tillsatta en grupp som pa nytt skall utreda Holmens
gronomraden med langsiktig plan, och ta fram ett forslag pa ny policy och foresla
tillampning for beslut etc. Detta skall finnas klart till nasta arsstamma 2013.
Gruppen beslutades besta av fern personer; Sonja Strand, Christer Hoglund,
Goran Lindqvist, Asa Sourander samt Ester Mogensen.

Stamman beslutade darfor att ta bort tradmarkeringama da inga atgarder pa dessa
annu skall vidtagas. Daremot sa kan trad som ar farliga och riskerar skada, samt
de som ar doda/sjuka tas ner.

11. Stamman beslutade att reseersattningar till styrelse och fortroendevalda ska
kvarsta vid foregaende ars nivaer, samt att aven suppleanter skall fa reseersattning
med lOOOkr.var.

12. Verksamhetsplanen lastes upp och godkandes. Punkt tre under GA2 gron,
tradfallning 25.000 kr strykes p.g.a. stammans beslut under punkt 10. Derma post
pa 25.000, forslag att tas ur fonden, strykes aven i inkomst och utgiftsstat.
Fraga uppkom angaende GA1, i fonden firms 131.000 kr, men annu har ingen
atgard for GA1 planerats, mer an att spruta mot ogras i alfaltssprickorna.
Styrelsen far behandla fragan om ifyllnad, samt kantskarning pa GA1, for att inte
vatten ska rinna ut pa vagen.
Med ovanstaende kommentarer sa beslutade stamman att tillstyrka styrelsens
forslag till utgifts-och inkomststat samt debiteringslangd. Sista dag for betalning
av avgifter faststalldes till 2012-10-31. Motets ordforande uppmanade alia att
respektera detta datum.

13. Till styrelseordforande 2012-2013 valde stamman Jeanette Strand.

14. 2 styrelseledamoter valdes pa tva ar: Peder Hailing och Irene Roos
2 styrelsesuppleanter valdes pa 1 ar: Magnus Sundman och Annika Sahlstrom



15.2 revisorer valdes pa 1 an Goran Ankarberg och Sara Ronnholm.
2 revisorsuppleanter valdes pa 1 ar. Eva Wagner och Benny Wasmuth.

16. Som valberedare for 2013 valdes John Steinberg (sammankallande) och Monica
Haggqvist.

17. Valet av kontaktpersoner:
Vagarna GA1 och GA2: Kenneth Roos
Gronomraden (GA2 utom badet): Norbert Simak, Kjell Anterud
Vattenanlaggningen GAS: Kari Vartiainen och Tommy Eliasson
Badet: Sonja Strand
Maskiner/Verktyg: Jonas Ahlbom
Planteringar: Gullis Andersson
Grasklippning: Victor Haggqvist, Ingvar Strom, Borje Ekstig och Benny
Wasmuth.
Staddagar: Bengt Bostrom och Kjell Anterud
Killinge/Granby vagsamfallighet: Norbert Simak
Hemsidan: Anders Grenliden atar sig att administrera sidan, med information fran
styrelsen.
Holmenkollen: John Steinberg atar sig att skriva Holmenkollen, med information
fran styrelsen.

18. Ovriga fragor.
Flera medlemmar bad kommande styrelse att uppmana fler att infinna sig pa
staddagarna i omradet, da det har varit dalig uppslutning.
Fler boende uppmanas att deltaga for att gora det gemensamma arbetet att halla
Holmen i fmt skick. Det ar alias ansvar att hjalpa till med detta.

Monica Haggqvist kom med forslag att lagga staddagarna pa lordagarna istallet,
vilket styrelsen ska beakta da datum for nasta staddag skall sattas.

Lars-Olof Forslund papekar att det ar fortfarande bilar som aker via Smulteberg
och garden, trots den nya vagen.
Vi ber alia respektera att det inte skall ske nagon som heist genomfart da'r.
Uppmana er familj, vanner och andra som kommer pa besok att halla sig till nya
Killingevagen och inte aka genom garden da'r det firms barn och djur.

Bo Lundman tar upp problemet med fyrhjulingar som han anser kor alldeles for
fort i omradet.
Aterigen paminner vi om att vi har en maxhastighet inom Holmen pa 20 km/h,
och det galler naturligtvis alia typer av fordon - aven fyrhjulingar. Vanligen
respektera detta.

Stamman framfor ett stort varmt tack till John Steinberg, som avgar som
ordforande, for hans enorma engagemang och fantastiskt fina arbete.



19. Protokollet for arsstamman skall hallas tillgangligt via e-post, pa anslagstavlan
och i kuren senast den 9 September 2012. Papperskopior skickas ut till de som
begart det

20. Stamman avslutas.

Bilaga 1: Narvaroforteckning over rostberattigade.
Bilaga 2: Skrivelse fran Ester Mogensen.

Christer Haggkvist
Motets ordforande

Anders Grenliden
Justeringsman

Irene Roos
Motets sekreterare

Sonja Stra:
Justeringsman



Narvarofortecknittg over rostberattigade.
Holmens sarafallighets arsstamma 26 augusti 2012.

Nedan fastigheter var representerade av minst en representant narvarande pa stamman:

Bodarna 1:6 Wagner
Bodama 1:7 Funkner/Lundman
Bodarna 1:8 Grenliden
Bodama 1:9 Pahlman
Bodarna 1:10 Bostrom
Bodarna 1:12 Hailing
Bodama 1:15 Hailing
Bodarna 1:16 Forslund
Bodarna 1:19 Ronnhokn/Melzer
Bodama 1:21 Strand
Bodama 1:26 Anterud
Bodarna 1:27 AB Kassakistan
Bodarna 1:30 Karlsson
Bodarna 1:37 Simak
Bodarna 1:38 Anterud
Bodarna 1:41 Lindqvist
Bodarna 1:44 Eliasson
Bodarna 1:45 Haggqvist
Bodama 1:47 Cederberg
Bodarna 1:48 Vartiainen
Bodarna 1:49 Hoglund
Bodarna 1:50 Ronngren
Bodama 1:51 Jernberg
Bodarna 1:54 Roos
Bodarna 1:56 Engman
Bodarna 1:57 Perots
Bodama 1:58 Bruntse/Holmgren
Bodarna 1:59 Strand/Kvillsater
Bodama 1:61 Martensson
Bodarna 1:63 Sourander/Steinberg
Bodarna 1:67 Ankarberg

Nedan fastigheter var representerade med fullmakt:

Bodarna 1:11 Svenfors
Bodama 1:25 Norberg
Bodama 1:34 Lundwall
Bodarna 1:43 Lingsell
Bodama 1:68 Janemar



2012 08 24

Till Holmens Samfallighet - arsmQtet

Ang Gronomr&desytor.

Jag bar tagit del av den utredning som gjorts infor arsmStet nar det
galler vard/gallring pa grdnomraden och vill komma med nagra
synpunkter:

PS badangen bar en del trad markts ut fbr ev awerkning. Jag skulle
vilja diskutera principerna fSr den markningen. Sjuka och 'skrapiga*
trad och sly behover sjalvklart rensas bort, men alia de markta traden
h5r inte till den kategorin.

Som Iagfaren agare till allmanytorna vill jag gMrna delta i en planering
for det langsiktiga arbetet med gronomradena.

////A
* C^^<^^3^

Ester Mogensen $


