
EKÅS SAMFÄLLIGHETFÖRENING 

 
 

                                                                                            Protokoll fört vid medlems- 

                                                                                            möte för Ekås Samfällighets- 

                                                                                             förening måndagen den 30 mars, 2015 

                                                                                             i Toråsskolan. 
 

Närvarande:                                                                        43 av 169 fatigheter. 

 

§1 Mötets öppnande                                                                

Samfällighetsföreningens ordförande Manne Helgegren hälsade alla välkomna och öppnade mötet. 

 

§2 Mötets utlysande.                                                                 

Tid och datum hade utlysts på föreningens anslagstavlor och på Hemsidan. 

  

Mötet godkände detta. 

 

§3 Fastställande av dagordning                                              

Den utskrivna och för mötet föreslagna och distribuerade dagordningen godkändes. 

 

§4 Val av mötesordförande  och sekreterare                                                    

Mötet valde Manne Helgegren att föra dagens förhandlingar. Att föra mötesprotokollet valdes  

Lars Hedlund. 

 

§5 Val av två justeringsmän tillika rösträknare                   

Mötet valde Inga-Gerd Henkel och Eva Nikell att förutom Ordförande justera dagens protokoll. 

 

§6 Fastställande av röstlängd                                                  

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

 

§7.Styrelsens verksamhetsberättelse för år 2014.  

  ¤ Föreningens styrelse har haft 7 protokollförda möten under perioden. Protokollen finns utlagda  

på  www.palta.se. Dessutom några möten med bl.a. Kommunen och Gröngruppen. 

 ¤ Städdag har genomförts under våren, höstens blev inställd på grund av otjänligt väder. 

 ¤ Tonvikten under året har lagts på att fullfölja årsmötets uppdrag, beslutade 2014, bl.a.vad gäller 

glesning av de allmänna grönområdena. Upprensning har skett med hjälp av arborist. Se §19. 

 ¤ Vissa hastighetsdämpande åtgärder har vidtagits. 

 Detaljerad information finns i den med kallelsen utsända rapporten. 

 

Mötet godkände verksamhetsrapporten. 

 

§8 Förvaltning och tillgångar, verksamhetsåret 2014. 

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

Mötet biföll och godkände årets goda resultat. 

Därefter lade året till handlingarna.  

 

§9 Revisionsberättelse  

Revisorernas berättelse för perioden 2014-01-01 till 2014-12-31 lästes upp av Stefan Häger. 

 

 Mötet godkände revisorernas berättelse. 

 

 

 

 

http://www.palta.se/


 

§10 Fråga om ansvarfrihet för styrelsen under verksamhetsåret 2014. 

Mötet beviljade styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2014. 

 

. 

§ 11 Styrelsen verksamhetsplan för 2015 

Ordförande åberopade den utsända planen, bl.a.med miljöarbetet inom området och lekplatsen på västra 

Stutaliden,  

Fortsätta, tyvärr med nödvändiga och lämpliga medel, bringa ned hastigheten på områdets vägar. 

Upprätthålla arbetet med underhåll av området. 

I övrigt hänvisas till den utsända planen.  

 

Mötet godkände planen. 

  

§12 Budgetförslag för 2015 

Föredrog kassören det framlagd förslaget för verksamheten, med en omsättning på ca 300.000:- 

 

Mötet godkände budgeten. 

 

§13Förslag till utdebitering för 2015 

Mötet godkände styrelsens förslag till oförändrad utdebitering på 1500:- för verksamhetsåret. 

 

§14 Val av styrelseledamöter  

Framlade valberedningen Björn Börjesson och Jonas Wiegert beredningens förslag till ledamöter. 

På grund av ett förbiseende vid ett tidigare val har kontinuiteten ej följt stadgarna, detta rättas nu till 

med detta val. 

I tur att avgå är tre ordinarie och två suppleanter.  

Till ordinarie föreslogs: Lars Hedlund, Jonas Hellström och Amelie Mackay att väljas på två år, omval. 

Till suppleanter att väljas på ett år föreslogs: Martin Palmberg och Greta Vesterberg, omval 

 

Mötet godkände samtliga enligt förslagen. 

 

§15 Val av ordförande för 2015 

Till ordförande för verksamhetsåret 2015 föreslogs Manne Helgegren, vilket godkändes av mötet. 

 

§16 Val av revisorer för 2015  

Som revisorer för verksamhetsåret valdes: 

Ordinarie Stefan Häger och Martin Luther, omval. Suppleanter Urbahn Carlsen och Mick Kadebrink, 

nyval . 

. 

§17 Val av valberedning för 2015 

Till valberedning omvalde mötet Björn Börjesson och Jonas Wiegert. 

 

§18.Motioner 

Valberedningen har föreslagit att den i samarbete med styrelsen vill försöka engagera yngre medlemmar 

att adjungeras till kommande styrelseuppdrag, detta för att kunna föra över kunskap om verksamheten. 

 

Mötet tillskyndade detta. 

 

 

§19 Information från Miljögruppen 

Redogjorde Amelie Mackay för den 5-årsplan som startats upp under 2014.Gruppen består av åtta 

personer spridda över hela området, Kent Karlsson, Johan Iwdahl, Jonas Hellström, Hans Gunroth, 

Håkan Löfgren, Gilbert Svensson och Amelie Mackay. 

Ambitionen har varit att lyfta trädskötseln till en potential med vackra och säkra träd. 

Med arborist har områdena fotograferats och loggboksförts. 

Riskträd har fällts och träd med utvecklingspotential har givits växtutrymme. 



Tanken är ju att kunna utnyttja och njuta av våra grönområden. 

Träd med överhängande grenar vid vägar, krav på 4,6m har rensats. 

Nu återstår röjningsarbetet på städdagen och sedan ta en ny blick på vad som är fortsättningen för  

2016-17. 

 

 

§20 Städdagar 2014. 
 Vårens städdag är bestämd till den 18 april. Höstens städdag i oktober kommer att beslutas senare 

Aktuella dagar kommer att anslås och informeras på Hemsidan. 

  

 

§21Övriga frågor. 

¤ Redogjorde Ordföranden för Styrelsens ambitioner att upprusta föreningens postlådor och anslags- 

tavlor. Utredningar har pågått en tid bl.a. med förslag att få igång en arbetsgrupp inom området. 

Styrelsens har nu kommit fram till att det bästa är att anlita en entreprenör för arbetet. En grov 

kostnadsestimering hamnar på ca 100:000:-.  

Mötet godkände en fortsatt projektering. 

¤ Fråga om säkerhetskontroll av lekplatsens linbana. Denna utföres då och då av egna medlemmar, men 

om det anses nödvändigt anlitas expert. 

¤ Nya fotbollsmål Stutalidens västra grönområde planeras av lekplatsgruppen. 

¤ Byggnation på gamla tennisbanan är uteslutet enligt Kommunen. 

¤ Utlägg av farthinder på Vallda Ängsvägen. 

 

Mötet noterade detta. 

 

§22 Dag och plats för protokolljustering. 
Protokollet skall justeras inom två veckor efter mötet, sekreteraren kontaktar respektive justerare. 

 

§23 Avslutning. 
Ordförande tackade mötet och avslutade förhandlingarna. 

 

 

 

 

 

 

Lars Hedlund                   Manne Helgegren              Inga-Gerd Henkel              Eva Nikell          

Sekr.                                 Ordf.                                 Justerare                              Justerare 
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