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1. Stämman öppnades och dess utlysande godkändes. 

 
2. Agneta Grenliden och John Steinberg prickade av alla röstberättigade. 

24 fastigheter representerades av en eller flera ägare. 
4 fastigheter representerades via fullmakt. 

      
3. Då styrelsen missat att ta upp frågan om utbyggnad eller inte av badbryggan 

som en punkt på dagordningen, beslutade stämman att ändå ta upp frågan 
under punkt 11 i dagordningen, då alla fastighetsägare haft möjlighet att                  
sätta sig in i frågan genom att läsa verksamhetsberättelsen. I övrigt 
godkändes dagordningen. 

 
4. Till ordförande för stämman valdes Christer Häggqvist. 

 
5. Till sekreterare för stämman valdes Sonja Strand. 

 
6. Till justeringsmän, tillika rösträknare för stämman valdes Bengt Boström och 

Tommy Eliasson. 
 

7. Stämmans ordförande frågade om någon hade synpunkter på eller frågor 
rörande styrelsens förvaltningsberättelse och fann att så inte var fallet. 

 
8. Då revisorerna för budgetåret 2008-2009 inte var närvarande, läste Agneta 

Grenliden upp deras berättelse, vilken godtogs av stämman. 
 

9. Stämman beslutade att ge styrelsen ansvarsfrihet. 
 

10. Stämman beslutade att tillstyrka styrelsens förslag gällande motionen från 
Lennart Lundwall, angående utmärkning och röjning kring tomtmarkeringar. 
Samtliga fastighetsägare skall i och med detta röja kring sina 
tomtmarkeringar så att dessa är väl synliga. 
 
Stämman beslutade, gällande motionen från Bengt Boström, om eventuellt 
inköp av en släpkärra till samfälligheten, att gå på styrelsens förslag. 
Stämman bad därför Bengt Boström att lämna ett utförligt underlag till nästa 
styrelse, där ekonomi, handhavande, förslag på förvaring mm. av släpkärran  
klargörs ytterligare. 

 
11. Propositionen från styrelsen: Att komplettera städdagarna vår och höst med 

en grupp som särskilt tar sig an vägunderhåll, godkändes av stämman.  
 

Propositionen från styrelsen: Att skolbarnen skall hämtas och lämnas av 
skolskjutsen vid anslagstavlan bordlades. Detta för att kommunen har satt in 
en större skolskjuts än tidigare och själva tagit detta beslut. 
 
Propositionen från styrelsen: Att medlemmar som önskar årsmöteshandlingar 
i pappersform, särskilt måste be om detta, godkändes av stämman. 
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Medlemmar som önskar årsmöteshandlingar i pappersform måste från och 
med nu be om detta varje år, senast tre veckor innan stämman hålls. 

 
          Stämman beslutade att riva upp tidigare årsmötesbeslut, att förlänga bad- 
          bryggan med en sektion. Till detta beviljade 2008-års stämma 20 000 kr. 
          Den summan visade sig vara otillräcklig eftersom bryggan även måste  
          förstärkas ordentligt, vilket skulle kosta närmare 30 000 kr. 
          Stämman återkallade alltså sitt tidigare beslut och del av de anslagna 20 000 
          kronorna ska användas till att åtgärda den befintliga bryggans rankhet. 
 

12. Stämman beslutade att ersättningar till styrelse och förtroendevalda ska 
kvarstå vid föregående års nivåer. 

 
13. Stämman beslutade att tillstyrka styrelsens förslag till utgifts- och inkomst- 

stat, debiteringslängd och sista dag för betalning av avgifter 31/10-09. 
Styrelsen har fonderat 10% av samtliga GAs överskott från 2008-2009. 
Agneta ber om att nästa styrelse skall få överföra ytterligare hälften av 
överskottet från samtliga GA:n för fondering, vilket stämman godkände. 
 

14. Stämman valde Lars-Olof Forslund till styrelseordförande för 2009-2010. 
 

15. Till styrelseledamöter på två år valdes Agneta Grenliden och John Steinberg. 
Till styrelseledamöter på ett år valdes Eja Norberg och Norbert Simak. 

      Till styrelsesuppleanter på ett år valdes Maj-Britt Svenfors och Anders   
Grenliden. 
 

     16. Till revisorer på ett år valdes Bo Lundman och Göran Ankarberg.  
Till revisorssuppleanter på ett år valdes Bengt Boström och Benny Wassmuth. 
 

17.  Till valberedare på ett år valdes Kjell Anterud och Sonja Strand. 
 

18.  Valet av kontaktpersoner föll på: 
Vägarna – ingen kandidat finns, varpå stämman bad kommande styrelse att 
lösa bemanningsfrågan. 
Grönområden ( GA2-grön utom badet ), Kjell Anterud och Lennart 
Lundwall. 

      Vattenanläggningen ( GA3 ), Kari Vartiainen och Tommy Eliasson. 
      Årsstämman bad Kari och Tommy att fortsätta hålla kontakten med Patrik   
      Myhre, så att han kan sätta sig in i alla funktioner och bistå vid behov. 
      Badet. Stämman uppdrar åt kommande styrelse att vidtala Anneli Edberg. 
      Maskiner och verktyg, Jonas Alberg. 
      Brasan. Ingen var villig att påta sig arbetet ( se övriga frågor ). 
      Planteringar, Gullis Andersson. 
      Gräsklippning, Christer Häggqvist, Victor Häggqvist och Ingvar Ström. 

           Stämman bad kommande styrelse att även vidtala Börje Ekstig för uppdraget. 
           Städdagar, Bengt Boström och Kjell Anterud. 
19.   Under övriga frågor undrade John Steinberg om det finns något intresse 

   på Holmen av att anlita en vassröjare. Kjell Anterud svarade att båtklubben  
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   har planer på att anlita en sådan tjänst. Sonja Strand undrade om kanske  
   samfälligheten kan ta nytta av en vassröjare för att få bukt med näckrosorna  
   vid badet. 
 
Kjell Anterud påtalade att brasan vid eldningsplatsen ej längre är hanterbar.    
Föreningen  kan komma att behöva beställa en container för att forsla bort den 
stora högen !       

        Många medlemmar lägger på för långa och grova grenar. Dessutom lyder man 
        inte uppmaningen, att lägga riset där det inte skadar den vattenledning som 
        finns nergrävd i närheten av eldningsplatsen. Få är också de som hjälper till 
        när brasan måste eldas. Kjell Anterud och Lennart Lundwall vill inte fortsätta 
        som kontaktpersoner för brasan.       
        Stämman frågade om någon annan kunde tänka sig uppdraget. 
        Ingen villig hittades! 
        Efter diskussion under stämman, framkom tre förslag: 

1) Att all eldning på platsen förbjuds. 
2) Att platsen får användas under städdagar och av föreningens 

grönområdesansvariga. 
3) Att det blir en eldningsplats där var och en eldar upp sitt eget ris. 
Stämman röstade. 13 röster föll på alternativ 2, och 9 röster på alternativ 3. 
Platsen för brasan stängs nu för enskilda medlemmar. Alla uppmanas att 
köra sitt ris till Brista återvinningsstation. Vid brasplatsen finns även möjlighet  
att lägga löv för kompostering. Den möjligheten kvarstår. 
 

        Ingen person närvarande under stämman var villig att åta sig uppdraget som 
        Valberedare till Killinge-Granby vägsamfällighet. Tidigare har Ingvar Ström haft  
        uppdraget men han är ej längre intresserad. 
 
 20.  Årsstämmoprotokollet skall hållas tillgängligt via e-post, på anslagstavlan och  

   i föreningskuren senast den 4 september 2009. 
 

 21.  Stämman avslutas. 
 

 
 

 
 
Sonja Strand                                                  Tommy Eliasson 
Mötets sekreterare                                          Justeringsman 
 
 
 
 
 
 
Christer Häggqvist   Bengt Boström 
Mötets ordförande   Justeringsman 
 


