
EKÅS SAMFÄLLIGHETFÖRENING 
 

 

 

                                                                                              Protokoll fört vid  medlems- 

                                                                                              möte för Ekås Samfällighets- 

                                                                                              förening onsdagen den 30 mars, 2011 

                                                                                               i Vallda Församlingshem. 

 

Närvarande:                                                                        21 av 167 fatigheter. 

 

                                                                                            

§1 Mötets öppnande                                                                

Styrelseledamoten Sofia Löfvendahl öppnade mötet och hälsade alla varmt välkomna.  

 

§2 Mötets utlysande.                                                                 

Tid och datum hade varit anslagna på föreningens anslagstavlor.  

Mötet godkände detta. 

 

§3 Fastställande av dagordning                                              

Den utskrivna och för mötet föreslagna och distribuerade dagordningen godkändes. 

 

§4 Val av mötesordförande                                                     

Mötet valde Sofia Löfvendahl att föra dagens förhandlingar. 

 

§5 Val av mötessekreterare                                                     

Att föra dagens protokoll valde mötet Lars Hedlund.  

 

§6 Val av två justeringsmän tillika rösträknare                   

Mötet valde Inga-Gerd Henkel och Manne Helgegren att justera dagens protokoll. 

 

§7 Fastställande av röstlängd                                                  

Mötet beslutade att närvarolistan med ett namn per fastighet skall gälla som röstlängd. 

 

§8.Styrelsens verksamhetsberättelse 

 Styrelsen har haft 8 protokollförda möten under perioden. Protokollen finns på www.palta.se. 

 Städdagar har genomförts under vår och höst, beklagligtvis med allt för dåligt deltagande. 

 Kommunen har efter anmaning avlägsnat trädstubbarna vid Ekåsvägen-Sandövägen.  

 Entreprenör har skött våra grönområden med en besparing på ca 20.000:- , mot tidigare kostnad. 

 GC-väg mellan björkbacken och Dyrestensvägen har färdigställts. 

 Nytt staket uppsatt vid ”gamla” tennisbanan för att hindra spontant spring ut på Sandövägen. 

 Ny hemsida inlagd på nätet. 

  

Mer detaljerad information finns i Styrelseprotokollen på hemsidan. 

 

Mötet godkände rapporten. 

 

§9 Förvaltning och tillgångar  

Kassören Ingvar Ohlsson gick igenom den utlagda resultat- och balansräkningen för verksamhetsåret. 

Alla medlemmar har betalt sina avgifter under verksamhetsåret. Ökade kostnader för vinterväghållning.   

Årets resultat, 115.176:56 har överförts i ny räkning. 

 

Mötet godkände rapporterna, som därefter lades till handlingarna.  

 

http://www.palta.se/


 

 

§10 Revisionsberättelse  

Revisorernas berättelse för perioden 2010-01-01 till 2010-12-31 lästes upp.  

 

Mötet godkände revisorernas berättelse. 

 

§11 Fråga om ansvarfrihet för styrelsen under verksamhetsåret 2010 

Mötet beviljade styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2010. 

 

§12 Motioner 

Två motioner har inkommit: 

¤  Förslag om sänkt hastighet till 20km/h inom vårt område, med uppsättande av anvisnings-märken vid 

respektive infart. Styrelsen avvisar förslaget med hänvisning till att sådan skyltning inte påverkar de 

som ändå inte följer nuvarande, av Länsstyrelsen godkänd 30km/h- skylt. 

Efter votering tillstyrkte mötet motionen om 20km/h. Med uppsättning av skyltar. 

¤ Förslag om att vid ex.vis städdagarna anordna lekar och tävlingar för barnen, också med 

poängpromenad och någon form av förtäring. Stämman tillstyrkte förslagsställaren med önskan om 

medhjälp vid arrangemangen.  

 

§ 13 Aktivitetsbana  

Från de enkäter som utsänts om verksamhet på ”gamla” tennisbanan framkommer att intresset för 

tennisspel är mycket lågt. Förslaget om en aktivitetsbana, bl.a. inline  skateboard, sparkcykel, cykel, 

korgboll och pulka vintertid, visade större intresse. Två pojkar, Oscar och Albin har pressenterat 

underlag med modeller hur en anläggning kan se ut. 

Med detta som underlag bjöds Styrelsen in till ett möte med Kommunen, Fritid. Vid mötet lade 

ungdomarna fram förslaget och Styrelsen fick en ingående positiv diskussion om detta. 

Fritid godkände ett bidrag på 50.000:-. 

I  budgeten för 2011 föreslår Styrelsen ett anslag på 100:000:-. 

 

Årsmötet diskuterade förslaget och godkände uppstart av byggnationen. 

 

§14 Verksamhetsplan för 2011 

 Vinterväghållning 

 Översyn av lekplatserna 

 Entreprenör för skötsel av grönområden 

 Färdigställande av aktivitetsbanan 

 Skyltar om lämna företräde vid utfarterna på Sandövägen (anmodade av Länsstyrelsen) 

 Översyn av våra vägar med eventuella reparationer 

 

Mötet godkände den framlagda planen. 

 

§15 Grönområden 

Avser styrelsen att inventera alla grönområde som föreningen har ansvar för, detta under våren 2011. 

Många önskemål finns om att glesa ur för sol och snygga upp markerna. Styrelsen avser att kontakta 

fastighetsägare, men önskar också få förslag till gallring. Viktigt är att styrelsen, som har ansvaret inför 

Kommunen, kontaktas. 

 

Mötet tillstyrkte förslaget. 

   

§16 Arvoden till styrelsen 

Styrelsens förslag  om oförändrade arvoden bifölls av mötet. 

 

§17 Utdebitering för 2011 

Godkände mötet styrelsens förslag om en oförändrad utdebitering på 1.400:- för verksamhetsåret. 

 



§18 Budget för 2011 

Gick ordföranden igenom den presenterade budgeten med en omsättning på 322.000:- och en avsättning 

på ca 70.000:-. 

Mötet godkände budgeten.  

 

§19 Val av styrelse ledamöter 

Presenterade Valberedningen, genom Rolf Eriksson beredningens förslag: 

¤ I tur att avgå som ordinarie är Anna Cederdahl, Sofia Löfvendahl och Lars Hedlund. 

Valberedningens förslag, omval.  

¤ Till suppleanter att väljas på 1 år föreslogs omval av Martin Jonasson, och Peter Mayer.  

 

Mötet godkände samtliga i enlighet med Valberedningens förslag. 

 

§20 Val av ordförande för 2011 

Omvaldes Anna Cederdahl för verksamhetsperioden 2011. 

 

§21 Val av revisorer. 
Föreslog Valberedningen:  

 ¤ Ordinarie, Stefan Häger och Martin Luther, omval. 

 ¤ Suppleanter, Sara Magnusson nyval och Joakim Strångert , omval.  

 

Mötet godkände Valberedningens förslag. 

 

§22 Val av valberedning. 

Till valberedning för 2011 utsåg mötet Björn Magnusson och Rolf Eriksson med den senare som 

sammankallande. 

 

§23 Övriga frågor. 

1. Sopningen av våra gator utföres den 5 april. 

2. Önskemål om att vid snöplogning vrida plogbladet vid varje tomtinfart.  

Styrelsen tar upp detta med den kommande entreprenören. 

3. Önskemål om utöver plogningen erhålla hjälp med snöslungning. 

Styrelsen fick i uppdrag att undersöker möjligheter till sådan hjälp. 

. 

§24 Dag och plats för protokolljustering. 
Protokollet skall justeras 10 dagar efter mötet, sekreteraren kontaktar respektive justerare. 

 

§25 Avslutning. 
Ordförande tackade mötet och avslutade förhandlingarna. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lars Hedlund                   Sofia Löfvendahl              Inga-Gerd Henkel            Manne Helgegren     

Sekr.                                 Ordf.                                 Justerare                           Justerare 

 

  


