
PROTOKOLL ORDINARIE ÅRSSTÄMMA SÄBY KULLE SAMFÄLLIGHET 

2012-05-29 kl 20.00 i Vandrarhemmet Majorskan, Järfälla 

Bilagor bifogas endast originalet. 

  

  

§ 1 Öppnande av stämman  

Stämman öppnades av styrelsens ordförande Peder Lönn kl 20.08 
 

Val 

§ 2 Ordförande för stämman 

Peder Lönn valdes med acklamation. 
 

Val 

§ 3 Sekreterare för stämman 

Lina Hedén Hjort af Ornäs valdes med acklamation 
  

Val 

§ 4 Val av justerare för stämmans protokoll 

Mats Karlsson och Bengt Hamberg valdes med acklamation 
  
 
Bilaga 1 

§ 5 Genomgång av verksamhets- och revisionsberättelser för 
budgetåret 2011-2012 

 

Beslut 

§ 6 Ansvarsfrihet för styrelsen 
 
Stämman beviljar styrelsen full ansvarsfrihet för perioden 2011-05-01 - 
2012-04-30  

 

Beslut 

§ 7 Ersättning till styrelsen 
 
Ingen ersättning utgår till styrelsen. 

 

Information 

§ 8 Städdag 10/6 

Styrelsen informerar om att städdag kommer att ordnas 10/6. Pål Stenmark 
(sergeantgränd 16) erbjuder sig att kontrollera om han kan låna släp för 
bortforsling av avfall efter städningen. 

  

Bilaga 2 

  

  

 
Beslut 

  

Bilaga 3 

§ 9 Framställan av motioner 

Överta ägandet och underhållet för myggdödarna 

Framkommer tveksamheter om huruvida denna motion faller under vad en 
samfällighet får besluta om. Det beslutas att röstning skall genomföras, 
men att en kontroll av juridiken kring denna motion ska göras innan 
beslutet eventuellt kan genomföras.  

Motionen antas
 

 med majoritet vid handuppräckning 

 
 
Hastigheten på Säby kulle 
 



Beslut 

 

Motionen antas
 

 med majoritet vid handuppräckning 

Bilaga 4 

Beslut 

 

Bilaga 5 

 

 

Beslut 

 

Bilaga 6 

Beslut 

 

Bilaga 7 

Beslut 

Sälja av gemensam mark 

Motionen antas
 

 med majoritet vid handuppräckning 

 
 
Kattproblem i föreningens sandlåda 
 
Stämman har begränsad möjlighet att besluta i denna fråga. Tydliga lagar 
finns. Information om juridiken i denna fråga, skydd av egendom och 
ägaransvar. 

Motionen antas med majoritet vid handuppräckning 

 

Respektera andras tomter (Trivselregler) 

Motionen avslås

 

 med majoritet vid handuppräckning 

Upprustning av lekplatsen 

Motionen antas
 

 med majoritet vid handuppräckning 

 

Vid beslut om tillsättande av arbetsgrupper, ansvarar den som lämnat in 
motionen för att samla ihop deltagare till arbetsgruppen. 

Bilaga 8 

  

§ 10 Föreningsavgift 2012-2013 
 
Genomgång av poster i ordinarie föreningsavgift, samt förslag avseende  
Avgift för 2012-2013, som kommer att aviseras till betalning 31/8.  

  

  

 

Val 

§ 11 Val av styrelse 
 
Då valberedningen ej är närvarande och inget skriftligt förslag finns, så 
föreslås sittande styrelse. Om det skulle inkomma protester/motförslag så 
finns möjlighet till omval vid extrastämma. 
 
Peder Lönn, Robert Hulthén, Mikael Lannge och Bengt Hamberg sitter 
kvar som ordinarie ledamöter, och Lina Hedén Hjort af Ornäs som 
styrelsesuppleant. 

  § 12 Val av revisorer.  
 
Då valberedningen ej är närvarande och inget skriftligt förslag finns, så 



  

 

Val 

föreslås sittande revisorer, som ej heller de är närvarande. Om det skulle 
inkomma protester/motförslag så finns möjlighet till omval vid 
extrastämma.   
 
Ulric Edström och Christian Rundbladh valdes till revisorer. 

  

Val 

§ 13 Val av valberedning 

Lars Alenmark Beck och Mats Viklund valdes till ny valberedning. 
 

  

  

 
 

§ 14 Övriga frågor 

Skadeansvar 
Frågor angående vad som gäller avseende föreningens ansvar vid skador 
orsakade av nedfallande grenar på samfällighetens mark, samt skador 
orsakade av bristande underhåll i allmänhet. 
 
Frågan förs över till styrelsen som får besluta om löpande underhåll av 
träd och gemensamma anläggningar. 
 
TV/Bredband/Telefoni 
Önskemål om att undersöka möjligheten att byta från Telia alternativt gå 
ihop om bredband/telefoni/TV. Gruppavtal ingår ej i stämmans ansvar. De 
som är intresserade kan själva undersöka hur många som är intresserade 
av att delta i ett gruppavtal och vilka möjligheter som finns för 
förhandling. 
 
Grannsamverkan 
Den som är intresserad av organiserad grannsamverkan har möjlighet att 
på eget initiativ ordna och bjuda in till ett info-möte med polisen. 
Information om eventuellt möte kan mailas till alla via 
medlem@sabykulle.se 

   §14 Mötet avslutas 

 

Järfälla 2012-05-29 

 
 
 
Sekreterare 
Lina Hedén Hjort af Ornäs 
 
 
 
 
 
Justeras     Justeras 
Mats Karlsson    Bengt Hamberg
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