Hagabergs samfällighetsförening 2016-04-27

KALLELSE TILL ORDINARIE FÖRENINGSSTÄMMA
Kallade:
Tid:
Plats:

Samtliga fastighetsägare i Hagabergs samfällighetsförening
Torsdagen den 19 maj 2016, kl. 18.00
Viks skolas nya matsal

§1

Stämman öppnande

§2

Val av ordförande för stämman

§3

Val av sekreterare för stämman

§4

Fastställande av röstlängd

§5

Val av två justerare tillika rösträknare

§6

Fråga om stämman blivit i behörig ordning utlyst

§7

Styrelsens och revisorernas berättelser

§8

Fastställande av balans- resultaträkning för verksamhetsår 2015

§9

Fastställande av styrelsens förslag till budget för verksamhetsåret 2016 (pågående)

§10 Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid som revisionen omfattat
§11 Motioner
11.1 Styrelsens motion angående uppförande av förråd för förvaring av föreningens
verktyg och maskiner.
11.2 Kajsa Dahlberg, Svarta Backen 8, angående uppsättnig av papperskorgar/
uppsamlingskärl för hundbajs.
11.3 Hans Ritzler, Täppvägen 28, angående önskemål om uppsättning av
förvarningsskyltar för gångpassagen på Stavsnäsvägen.
§12 Ersättning till styrelsen och revisorerna
Under verksamhetsåret 2015 har utdelats summa 12500 kr fördelat enligt följande:
Ordförande
2500
Kassör
2500
Sekreterare
2000
Ledamöter
1000
Suppleanter
500
Styrelsen föreslår oförändrad utdelning för verksamhetsåret 2016 (pågående)
§13 Styrelsens förslag till utgifts- och inkomststat samt debiteringslängd
Anslutna till GA9 – oförändrad debitering à 500 kr, 2016-01-01—12-31
Anslutna till GA10 – oförändrad debitering à 3300 kr, 2016-01-01—12-31
§14 Val av styrelseordförande, ledamöter och suppleanter
Avgående ledamöter som fullgjort ett års mandattid
Lennart Rolf, Nattviolsvägen 18 (ordförande)
Staffan Jansson, Hagabergsvägen 6 (kassör)
Bo Carleö, Täppvägen 34 (skog och mark)

Ledamöter med ett års återstående mandattid
Peter Byström, Gullvivevägen 19 (sekreterare)
Anders Höhling, Gullvivevägen 27 (juridisk sakkunnig)
Aneta Mattsson, Hagabergsvägen 14 (fritidsanläggningar)
Peter Ulfvin, Gullvivevägen 32 (vägar)
---------Förslag till styrelsens ordförande för 2 år framåt
Lennart Rolf, Nattviolsvägen 18 – omval
Förslag till val av två ordinarie ledamöter för 2 år framåt
Joanna Nättinen, Täppvägen 18 – nyval
Förslag mottages på mötet
---------Avgående suppleanter
Emanuel Olsson, Blåklocksvägen 1
Förslag till val av tre suppleanter för ett år framåt
Magnus Aschan, Hjortronmossevägen 39 – omval
Tone Sundberg, Täppvägen 30 – omval
Pernilla Derelöv, Hjortronmossevägen 35 – nyval
§15 Val av revisorer och revisorssuppleant för ett år
Styrelsens förslag till val av ordinarie revisorer
Sophie Kennerfalk, Hjortronmossevägen 40 – omval
Lilian Holm, Starrmossevägen 34 – omval
Styrelsens förslag till val av revisorssuppleant
Pia Sandelin, Starrmossevägen 32 – omval
§16 Val av två ledamöter i valberedning för ett år
Förslag mottages på mötet
§17 Övriga frågor
§18 Meddelande om plats där stämmoprotokoll hålls tillgängligt
Protokoll från föreningsstämman publiceras på föreningens hemsida
http://www.hagaberg.eu från och med den 2 juni 2016.
§19 Stämman avslutas
Bilagor
1. Fövaltningsberättelse 2015
2. Revisionsberättelse 2015
3. Balansräkning 2015
4. Resultaträkning 2015
5. Budget 2016
6. Motioner (3 st)
7. Fullmaktblankett

Kv. Värmdövik
2016-04-19
1 (4)

Motion
Hagabergs samfällighetsförening
Nybyggnad av komplementbyggnad
(Förråd)

Upprättad av:
Emanuel Ohlsson

Info:
Hagabergs samfällighetsförening har för avsikt att låta uppföra en komplementbyggnad
(förråd) för förvaring av föreningens verktygspark. Nuvarande verktygspark förvaras
utspridda i medlemmarnas privata garage och syftet med projektet är att samla och förvara
dessa inventarier i föreningens samägda förråd. Förrådet gör det även möjligt att kunna
investera i flera maskiner får att kunna göra enklare uppgifter med egen arbetskraft.
Byggnaden byggs med gjuten bottenplatta med underliggande isolering och enkel trästomme
med möjlighet att framöver komplettera för en varmbyggnad och även annsluta till elnätet,
byggnaden målas i kulör lika byggnader i direkt anslutning (Com Hem huset) och en ståldörr i
skyddsklass 2 för säkrare inbrottsskydd. Storleken för komplenentbyggnaden får
detaljstuderas genom uppmätning på plats samt att de träd som avskiljer detta förråd mot
intilliggande hus ska bevaras.
Komplementbyggnaden placeras i korsningen Ttäppvägen - Blåklocksvägen
Styrelsen önskar mandat på stämman för att kunna gå vidare med bygglovsansökan och
därefter kunna konkurensupphandla ett förråd för föreningens inventarier med en budget om
xxxxx kr inkl moms.

Innehåll:
Sidan 1.
Sidan 2.
Sidan 3.
Sidan 4.

Info
Illustration
Plan o fasadritning
Kostnadssammasntällning
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Invändigt
Bredd 2,5m – 3,5m
Längd 5,5m
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Kostnader
Uppritandet av bygglovet utförs av egna resurser inom föreningen.
Kontrollansvarig bedömd till 10 000kr exkl moms
Bygglovsavgift från kommunen bedöms till 10 000kr exkl moms
Byggoffert från Carl Byggare 185 000 exkl moms
Summering förråd: 205 000kr exkl moms.

2016-02-02
Härmed vill jag skicka in en motion inför årsstämman, som tar upp önskemål om
fler papperskorgar i hela området runt Hagaberg, med jämna mellanrum längs med
alla gångvägar och trottoarer bort mot Bosses backe, samt på gångvägen bort mot
Viks skola och Svarta backen.
Skräp ligger överallt längs med gångvägarna, snus, fimpar samt att det ligger
bajspåsar från hundägare som i brist på papperskorgar, tyvärr slänger påsen på
marken eller inte tar upp alls efter sig så att man kliver i bajs. När snön smälter ser
det förskräckligt ut i vårt fina område.
Detta är en fråga för alla boende i hela Hagaberg, vi vill ju alla ha en fin närmiljö och
gångvägar utan skräp, fimpar, glasspapper, snuspåsar och hundbajs.
Vänligen,
Kajsa Dahlberg Gardiner
Svarta backen 8
+46703548750

Motion 2016-03-14
SKYLTAR VID ÖVERGÅNG STAVSNÄSVÄGEN
Föreningen har trots upprepade försök inte lyckats övertyga
beslutsfattare om att övergången till busshållplatsen
(Hagabergsvägen) borde göras om till ett regelrätt
övergångsställe. Vi ser dock fortfarande att övergången är en
stor risk och att något måste göras innan det sker en olycka.
Syfte:
Att på något sätt upplysa trafikanter om att det är en övergång
för gående och med det öka medvetenheten hos bilisterna.
Jag yrkar därför att:
Styrelsen nu verkar för att få upp varningsskyltar om gångpassage
istället för att få det till ett övergångsställe med sänkt
hastighet. Denna typ av skylt (bild bifogas) finns redan uppsatt
någon kilometer efter vår övergång, vid Grävlingestigen, och som
jag ser det borde samma förutsättningar gälla här.
Jag föreslår därför stämman att besluta att:
Styrelsen återupptar dialogen med Länsstyrelsen och Trafikverket
för att få denna typ att skyltar uppsatta.
Hans Ritzler
Täppvägen 28

FULLMAKT
Härmed ges _____________________________ fullmakt att företräda
ägaren till fastigheten Värmdövik __:_____, _________________-vägen ___
vid ordinarie föreningsstämma i Hagabergs samfällighetsförening
torsdagen den 19 maj 2016 kl. 18.00.

……………………….
(fullmaktsgivarens underskrift)

……………………….
(namnförtydligande)

Observera att varje vid stämman närvarande röstberättigad medlem i
Hagabergs samfällighetsförening äger rätt att företräda endast en icke
närvarande röstberättigad medlem via fullmakt.

