
Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma i 

Södra Jordbro Samfällighetsförening    

 
Plats: Jordbro Kulturhus, Jordbro Centrum 
Tid: Torsdagen den 14 mars 2019 klockan 19.00 
 

1. Upprättande av förteckning av närvarande medlemmar. 
Vid stämman deltog 27 röstberättigade fastighetsägare. 
 

2. Val av ordförande för stämman samt val av sekreterare för stämman. 
Till ordförande för stämman valdes Ove Schramm och till sekreterare 
valdes Janerik Hård. 
 

3. Val av justeringsmän. 
Till justeringsmän och  tillika rösträknare valdes Tommy Dahlström och 
Olof Sunesson. 
 

4. Frågan om stämman blivit behörigen utlyst. 
Stämman ansågs behörigen utlyst. 
 

5. Styrelsens och revisorernas berättelse. 
Styrelsens verksamhetsberättelse och ekonomiska redovisning för 
räkenskapsåret 2018 genomgicks punktvis och godkändes av stämman. 
Revisionsberättelsen föredrogs av revisor Lars Larsson. 
 

6. Frågan om ansvarsfrihet för styrelsen. 
Styrelsens ledamöter beviljades ansvarsfrihet för det gångna året. 
 

7. Framställan från styrelsen samt motioner från medlemmar: 
 
Belysningspollare utmed gång/cykelväg Högholmen-Jutholmen. 
Stämman beslöt: 
-   att godkänna styrelsens förslag på lämpliga belysningsåtgärder 
-   att använda budgeterad medel intill 50 tkr för detta under 2019 
 
Komplettera ansökan om ändring av anläggningsbeslut. 
Stämman beslöt: 
 
-att styrelsen får i uppdrag att komplettera ansökan om ändring av 
anläggningsbeslut så det inkluderar möjlighet till laddstationer på ett 
antal parkeringsplatser. 
 
-att undersöka marknaden kring outsourcade eller egenförvaltade 
lösninga för installation och drift. 
 
-att lämna framställan kring detta på stämman 2020, eller vid eventuell 
extrastämma om behovet blir akut. 
 



 
 
Motioner från medlemmar. 
 
Besöksparkering: 
2 förslag om ändrade regler för besöksparkering förelåg. Efter diskussion 
fastställde stämman att befintliga rutiner bibehålls, och ansåg därmed att 
motionerna besvarats. 
 

        8.  Ersättning till styrelsen och revisorer. 
Stämman fastslog att ersättning till styrelsen skall utgå med ett belopp 
om  1,8 gånger gällande prisbasbelopp.  Gällande arbetsgivaravgifter 
tillkommer. 
 
Ersättningen till ordinarie revisorer fastställdes till 999 kronor per 
person. 
 

         9. Styrelsens förslag till plan för underhållsarbeten. 
Styrelsens förslag till plan för anläggnings- och underhållsarbeten 
föredrogs: 
Den totala kostnaden för de närmaste 10 åren beräknas för närvarande 
till   6690 tkr eller 55,3 tkr per fastighet. 
 
Stämman beslöt: 
-att godkänna förslag till plan för underhållsarbeten 2019. 
-att godkänna föreliggande underhålls- och förnyelseplan 2019. 
 

       10.Styrelsens förslag till budget och uttaxering samt debiteringslängd. 
 Styrelsens förslag till budget, uttaxering samt debiteringslängd föredrogs. 

Debiteringslängden förevisades. Denna omfattar samtliga namn och 
ägarandelar för respektive fastighet , fastighetsbeteckning samt när 
fastställt belopp ska vara SJS tillhanda. 
Debiteringslängden omfattade ett total intäkt på 968000 kronor 
motsvarande 8000 kronor per fastighet. 
Stämman godkände styrelsens förslag. 
 
Beslutet innebär att uttaxeringen för 2019 fastställs till 8.000 kronor per 
fastighet, att erläggas med 4000 kronor senast den 30 april 2019 samt 
resterande 4000 kronor den 30 oktober  2019. 

 
11.Val av styrelse och styrelseordförande. 

 
Ledamöter valda till stämman 2020: 
Urban Ahlström Kla 72  Kv III  
Sharafat Khaledian Kla 56  Kv III  
Tommy Karlsson Ku 56  Kv II  
 
 
 



Som ledamöter fram till stämman?O?lvaldes:
MartinGutenbring Kla60 Kvlll nyval

Kvll nyval
Kvlll nyval
Kvlll omval

|örgen Fee Ku29
Niklas Söderlund Kla66
Sven Gustavsson Kla78

Till styrelsens ordförande valdes:
Martin Gutenbring

tZ.Val av revisorer.
Lars Larsson Ku 63
Lisbeth Victor6n Ku 138

fanerik Hård Ku 37

13.Val av valberedning.
Leif Gundert KuL24
Britt Dahlström Ku 112

Kv II ordinarie, omval
Kv I ordinarie, omval
Kv II suppleant omval

14.Övriga ffigor
Vårstädningen kommer att äga rum den 13:e april.
Grovsopning kommer att ske några dagar innan detta datum.
Som tidigare beslutats gäller att medlem som deltar vid städningen
kan göra avdrag med 200 kr vid erläggande av del av årsavgiften.
Gäller både vår-och höststädningen.

lS.Meddelande av plats där stämmoprotokollet hålls tillgängligt
Stämmans protokoll kommer att flnnas tillgängligt hos Sven Gustavsson
(sekreterare) senast den27 mars. 20t9. Protokollet kommer även att
publiceras på hemsidan

16.Stämmans avslutande
Stämman avslutades varvid avgående sryrels el edamöter avtackades.

Ordförande Sekreterare

)usteringsmän

Owe Schramm

Tommy Dahlström


