Akalladalens Samfällighetsförening
Box 6055
164 06 Kista
www.akalladalen.nu

Årsstämma
Onsdagen den 21 mars 2012, kl. 18.30
Stora ladan i Akalla by

Stämman inleddes med information om läget i aktuella frågor.
-

Aktuell ”Underhållsplan för Akalladalens Samfällighetsförening”

-

Uppföljning av individuell värmemätning

-

Uppföljning av ny lösning för kabel- TV

-

Information om radonmätning, ev. saneringsåtgärder
Informationen finns att läsa om på vår hemsida, www.akalladalen.nu
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§1 Stämmans öppnande och behöriga utlysande
Styrelsen ordförande Sievert Balkeståhl hälsade de närvarande välkomna och förklarade mötet
öppnat. Stämman godkände behörigt utlysande.

§2 Godkännande av dagordning
Godkändes och fastställdes av en enig stämma.

§3 Val av ordförande för stämman
B A valdes till stämmans ordförande.

§4 Val av sekreterare för stämman
Sara Magnusson valdes till sekreterare för stämman

§5 Val av 2 justeringsmän, tillika rösträknare
Stämman valde J S och B R till justeringsmän tillika rösträknare.

§6 Fastställande av röstlängd
Röstlängden fastställdes till totalt 77 st, fördelade på : Tavastehus 28st närvarande och 4st
fullmakter, Torneå 44 st närvarande och 1st fullmakt.

§7 Styrelsens redovisning av verksamheten
-

Förvaltningsberättelse, enligt bilaga 1 i kallelsen
Resultaträkning, enligt bilaga 2 i kallelsen
Balansräkning, enligt bilaga 2 i kallelsen
Efter redovisning läggs det till handlingarna.
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§8 Revisionsberättelse
Revisionsberättelsen föredrogs av H E.

§9 Beviljande om ansvarsfrihet för styrelsen
a) Fastställde Resultat- och Balansräkningen
b) Stämman beslöt i enlighet med revisorernas förslag att ge styrelsen ansvarsfrihet för det
gångna året.

§10 Förslag från styrelsen
-

Inga nya förslag föreligger

§11 Motioner från medlemmar
Under denna punkt passade Bo Andersson på att tacka styrelsen för ett väl utfört arbete.
§12 Fastställande av budget, underhållsplan och utdebitering
-

Fastställdes enligt styrelsens förslag.

§13 Val av styrelseledamöter
I enlighet med valberedningens förslag omvaldes Sievert Balkeståhl till ordförande på 2 år. Lars
Moberg omvaldes till ledamot på 2 år och Sture Caesar omvaldes till sekreterare på 2 år.

§14 Val av revisorer
Till ordinarie revisorer omvaldes på 1 år H E och J H. Till revisorsuppleanter omvaldes B N och K S på 1
år.

§15 Val av trivselkommitté
Till trivselkommittén omvaldes Margaretha Andersson- Lopez (sammankallande) och Ingalill Nilsson
på 2 år. Kai Kjäll- Andersson och Birgitta Fredander nyvaldes på 2 år.
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§16 Val av valberedning
Till ordinarie på 1 år omvaldes B A (tillika sammankallande), Anders Isaksson samt T K.

§17 Övriga frågor
-

Städdagar är planerade till 21/4 och 27/10 2012. Styrelsen påminner om beslutet om vite för
frånvaro utan att ha gett giltigt skäl samt att man kan få en individuell uppgift istället om
man inte kan närvara.

-

Kommer styrelsen att agera mot den nya bebyggelsen på ”ängen” nedanför vårt område?
Styrelsen svarar att en enkät kommer skickas ut (från kommunen) angående detta och de
uppmanar ALLA medlemmar att tycka till i frågan.

-

Hur nära kommer det byggas? Enligt vad styrelsen erfarit så kommer 30st radhus byggas på
”ängen” nedanför vårt område i direkt anslutning till gångvägen. Det finns ingen färdig
ritning för området utan där ska vi i ASF få vara med och yttra oss (se punkt ovan). Kravet för
ett nytt bostadsområde är att kraftledningarna ska tas ner. Kommunen tar halva kostnaden
men det är oklart vem som tar den andra delen. Styrelsen är av uppfattningen att våra hus
kommer stiga i värde.

-

Det ser skräpigt och fult ut vid slingerbulten, går det att fixa till det?. Styrelsen påminner om
att området vid slingerbulten är kommunmark och vi får inte plantera/ riva upp på deras
mark utan tillstånd.

-

Bilar genar över gräsmattan vid busshållsplatsen går det att fixa? Detta är också
kommunmark men styrelsen pratar med kommunen om detta problem samt det att
kommunen fällde ett av våra träd när de röjde buskarna runt busshållsplatsen i höstas.

§18 Stämmoprotokollets tillgänglighet
Protokollet kommer att anslås på garagedörrarna senast 2 veckor efter aktuell stämma.

§19 Mötets avslutande
Stämmans ordförande B A tackade för visat intresse och förklarade 2012 års stämma avslutad.
Styrelsens ordförande Sivert Balkeståhl tackade alla närvarande och önskade trevlig kväll.
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…………………………………………………………………………….….
BA
…………………………………………………………………………………..
Sara Magnusson

……………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………….
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