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Protokoll fört vid föreningsstämma med Samfällighetsföreningen Blästad fredagen den 11 mars 

2016 i Blästadsskolans matsal, Linköping  

 

 

Närvarande: bilaga 1 

 

§ 1 Mötets öppnande 

Föreningens ordförande Bo Einarsson förklarade föreningsstämman öppnad. 

 

§ 2 Röstlängd 

Föreningsstämman beslutade 

att anta närvarolistan enligt bilaga 1 som röstlängd vid dagens stämmoförhandlingar. 

 

§ 3 Föreningsstämmans ordförande 

Föreningsstämman beslutade 

att utse Bo Einarsson att vara ordförande vid dagens föreningsstämma. 

 

§ 4 Föreningsstämmans sekreterare 

Föreningsstämman beslutade 

att utse Niklas Adell att föra dagens protokoll. 

 

§ 5  Dagordningen 

Föreningsstämman beslutade 

att fastställa dagordning i enlighet med styrelsens förslag härtill, bilaga 2. 

  

§ 6 Protokollsjusterare tillika rösträknare 

Föreningsstämman beslutade 

att utse Karl Weyde och Sven Nordhammer att jämte ordförande justera dagens protokoll och att vara röst-

räknare vid dagens föreningsstämma. 

 

§ 7 Föreningsstämmans behöriga utlysande 

Föreningsstämman beslutade 

att kallelsen till stämman skett i enlighet med föreningens stadgar. 

 

§ 8 Styrelsens verksamhetsberättelse 

Föreningens ordförande Bo Einarsson presenterade styrelsens verksamhetsberättelse för år 2015, bilaga 3. 

En smärre diskussion uppstod om lämpliga träd att plantera på föreningens mark. När området byggdes på 

1970-talet planterades många rönnbärsträd, eftersom sådana har en förmåga att eliminera parasiter från 

diverse fruktträd. Föreningsstämman antydde en preferens att plantera fler rönnbärsträd. 

Föreningsstämman beslutade 

att lägga verksamhetsberättelsen för år 2015 till handlingarna. 

 

§ 9 Styrelsens räkenskapsredogörelse 

Föreningens kassör Kerstin Bissler presenterade styrelsens räkenskapsredogörelse för år 2015 med därtill 

hörande bokslut, bilaga 4. 

Föreningsstämman beslutade 

att lägga räkenskapsredogörelsen för år 2015 med tillhörande bokslut till handlingarna. 
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§ 10 Revisorernas berättelse 

En av föreningens revisorer, Mikael Åsberg, föredrog revisorernas berättelse för 2015 års förvaltning, bilaga 

5. 

Föreningsstämman beslutade 

att lägga revisorernas berättelse för 2015 års förvaltning till handlingarna. 

 

§ 11 Frågan om ansvarsfrihet 

Föreningsstämman beslutade 

att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2015. 

 

§ 12 Redovisning av uppdrag från 2015 års föreningsstämma 

Föreningens ordförande Bo Einarsson redogjorde för den lyckosamma och nu avslutade renoveringen av 

föreningens lekplats Fyrkanten.  

Några stämmodeltagare anmälde problem med träden i lekplatsens närhet och föreslog styrelsen att anlita 

en arborist för lämplig beskärning av träden. 

 

§ 13 Inkomna motioner 

Föreningens ordförande Bo Einarsson presenterade en motion, bilaga 6, ingiven av Johan Mild och Caroline 

Kåhre, Ekholmsvägen 281, om åtgärder för att förbättra asfaltbeläggningen på föreningens vägnät, och 

redogjorde för styrelsens beslut (§ 10 vid sammanträde 15 februari 2016) att besvara motionen med att de 

åtgärder för lagningen av asfalten på föreningens vägnät som motionen aktualiserar kommer att åtgärdas 

under 2016 och att det enligt styrelsens mening är alltför sent att reklamera tidigare gjorda 

beläggningsarbeten. 

Föreningsstämman beslutade 

att därmed anse motionen besvarad och  

att lämna den utan vidare åtgärd. 

 

§ 14 Underhålls- och förnyelseplan 

Föreningens ordförande Bo Einarsson presenterade styrelsens förslag till Underhålls- och förnyelseplan för 

de kommande fem åren, bilaga 7, och påpekade särskilt att styrelsen föreslår att den till i år planerade ny-

asfalteringen av föreningens vägnät skjuts upp till år 2018 och att den renovering av föreningens garage som 

också tidigare varit planerad att äga rum i år förläggs till år 2017. 

Efter ett smärre samtal om kabel-TV-leverantör beslutade föreningsstämman 

att notera ett önskemål att förhandlingar om kabel-TV-leverantör ska ske med fler än Com Hem. 

Föreningsstämman beslutade 

att fastställa Underhålls- och förnyelseplan för år 2016-2020 i enlighet med styrelsens förslag. 

 

§ 15 Årsavgifter 

Föreningens ordförande Bo Einarsson presenterade styrelsens förslag till årsavgifter under år 2016. 

Föreningsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag 

att fastställa följande avgifter för år 2016, samtliga per fastighet: 

SEK 2 300 till huvudsektionen, 

SEK 1 000 till Underhålls- och förnyelsefonden, 

SEK 1 500 till sophanteringssektionen. 

 

§ 16 Ersättning till förtroendevalda 

Föreningsstämman beslutade i enlighet med förslag från styrelsen  
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att fastställa följande ersättningar till förtroendevalda under år 2016: 

ledamot i styrelsen SEK 1 000, 

suppleant i styrelsen SEK 500, 

sammankallande i valberedningen SEK 500, 

Webmaster SEK 500, 

revisor SEK 250, 

kabel-TV-ansvarig SEK 300. 

 

§ 17 Övriga avgifter 

Föreningsstämman beslutade i enlighet med förslag från styrelsen 

att för år 2016 fastställa 

avgiften för motorvärmare till SEK 200 per år, 

avgiften för Com Hems utbud till SEK 2 100 per år, 

avgiften för friköpt skötsel till SEK 750 per år, 

påminnelseavgiften till SEK 100 vid första tillfället och SEK 400 vid andra tillfället, 

avgiften för hyra av extra garage till SEK 4 000 per år, 

anslutningsavgiften till sophanteringssektionen till SEK 800 och externa kostnader. 

 

§ 18 Budget för år 2016 

Föreningens kassör Kerstin Bissler presenterade styrelsens förslag till budget för år 2016, bilaga 8. 

Föreningsstämman beslutade 

att fastställa budget för år 2016 i enlighet med styrelsens förslag. 

 

§ 19 Val av ordförande, ledamöter och suppleanter i föreningens styrelse 

Valberedningens sammankallande Tommy Blohm, skötsellag 8, presenterade valberedningens förslag till 

ordförande, ledamöter och suppleanter i föreningens styrelse. 

Föreningsstämman beslutade 

att till ordförande i föreningen för tid till 2017 års föreningsstämma utse Bo Einarsson. 

att till ledamöter i föreningens styrelse för tid till 2017 års föreningsstämma utse Kerstin Bissler och Carin 

Nilsson samt för tid till 2018 års föreningsstämma Patrick Greibe, 

att till suppleanter i föreningens styrelse för tid till 2017 års föreningsstämma utse Patrik Karlsson, Sören 

Gustavsson och Ingalill Svensson. 

Föreningsstämman konstaterade att 2015 års föreningsstämma utsåg Conny Karlsson och Magnus Ceder-

gren till ledamöter i styrelsen för tid till 2017 års föreningsstämma 

 

§ 20 Val av revisorer och revisorssuppleanter 

Valberedningens sammankallande Tommy Blohm presenterade valberedningens förslag till revisorer och 

revisorssuppleanter för tid till 2017 års föreningsstämma. 

Föreningsstämman beslutade 

att utse Mikael Åberg och Bertil Staberg till revisorer för tid till 2017 års föreningsstämma samt Roland 

Andersson och Per-Olof Eriksson till deras ersättare. 

 

§ 21 Val av kontaktperson för kabel-TV 

Valberedningens sammankallande Tommy Blohm presenterade valberedningens förslag till kontaktperson 

för kabel-TV. 

Föreningsstämman beslutade 

att utse Bo Einarsson att för tid till 2017 års föreningsstämma vara kontaktperson för kabel-TV. 
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§ 22 Val av valberedning 

Föreningsstämman beslutade 

att skötsellag nr 9 utgör föreningens valberedning för tid till 2017 års föreningsstämma. 

 

§ 23 Val av kontaktperson för Samverkan 

På förslag av valberedningen beslutade föreningsstämman 

att utse Johan Qvist till kontaktperson för Grannsamverkan. 

 

§ 24 Val av webmaster 

På förslag av valberedningen beslutade föreningsstämman 

att utse Mikael Modigh till föreningens webmaster. 

 

§ 25 Övriga frågor 

1. Sophanteringen 

Ett samtal uppstod om sophanteringen och föreningens soprum. Problem finns med överfyllda soptunnor 

och dåligt hopvikta kartonger. Samtidigt menade många att sophanteringen i stort fungerar bra.  

Ett förslag framfördes att förse dörren till soprummet med ett lås med portkod.  

Enighet rådde om det angelägna att vika ihop kartongerna innan man lämnar dem och att hellre utnyttja en 

icke fylld soptunna än att lägga soporna i en redan full tunna.  

Föreningens ordförande välkomnade föreningens medlemmar att delge honom synpunkter och önskemål. 

2. Samtal om hustaken 

Föreningens ordförande Bo Einarsson informerade om de från föreningsstämman fristående möten om 

medlemmarnas hustak som kommer att äga rum efter föreningsstämmans slut. 

3. Parkeringsproblem 

Några av föreningens parkeringsproblem, ständigt uppdykande vid föreningsstämman, aktualiserades.  

 

§ 26 Sammanträdets avslutande 

Föreningsstämmans ordförande förklarade förhandlingarna avslutade. 

 

Vid protokollet 
 

 

Niklas Adell 
 

Justeras: 

 

 

Bo Einarsson  Karl Weyde   Sven Nordhammer 

Ordförande  Protokollsjusterare Protokollsjusterare 

 

Bilagor 

Bilaga 1 Närvarolista, tillika röstlängd 

Bilaga 2 Styrelsens förslag till dagordning vid föreningsstämman 

Bilaga 3 Styrelsens verksamhetsberättelse för år 2015 

Bilaga 4 Styrelsens räkenskapsredogörelse med tillhörande bokslut för år 2015 

Bilaga 5 Revisorernas berättelse för 2015 års förvaltning 

Bilaga 6 Motion från Johan Mild och Caroline Kåhre 

Bilaga 7 Underhålls- och förnyelseplan för åren 2016-2020 

Bilaga 8 Styrelsens förslag till budget för år 2016 


