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1. Medlemsmötet öppnades av ordförande Jan Carlsson, som betonade att det är frivilligt 

medlemskap som finansierar föreningen.  

2. Medlemsmötet ansågs behörigen utlyst. 

3. Till ordförande valdes Lars Gröndahl. 

4. Till sekreterare valdes Niclas Thorselius. 

5. Val av två justerare tillika rösträknare Gunnel Arnefalk och Lisa Randbäck. 

6. Dagordningen godkändes. 

7. Röstlängden fastställdes. 27 närvarande andelsfastigheter.  

8. Förvaltningsberättelse för 2014. Föredrogs av Jan Carlsson och fastställdes av 

medlemsmötet.  

9. Fastställande av balans- och resultaträkning för 2014. Föredrogs av Per-Arne Lundin och 

fastställdes av medlemsmötet. 

10. Revisorernas berättelse. Föredrogs av Thérèse Oxfält.  

11. Ansvarsfrihet åt styrelsen beviljades.  

12. Val av styrelseledamöter. Åke Pettersson omval till 2017. Eilert Nordensson, omval till 2017. 

Per-Arne Lundin, omval till 2016.  

13. Styrelsesuppleanter. Gunnel Hernegran, omval till 2016. Sture Holmström, nyval till 2016. 

14. Peter Hummerhielm vald till ordinarie revisor till 2017. 

15. Revisorssuppleanter, Elisabeth Carlsson, omval till 2016 och Charlotte Lillieroth, nyval till 

2016.  

16. Till valberedning valdes Monica Bylund Holmström, Bertil Svensson, Marie Grönmark 

Carlsson.  

17. Inga motioner.  

18. Övriga frågor. Midsommarfirandet 2015 togs upp och Sune Gustavsson redogjorde för 

planerna, att ett första möte har ägt rum.  

Lars Wigren hade lämnat en skriftlig redogörelse för Grannsamverkan. Två möten har ägt 

rum, inget inbrott el skadegörelse har skett under senaste året. Inga brott i närområdet. 

Inbrott i fritidshus har generellt sätt minskat. Ett bildspel kring grannsamverkan finns på 

hemsidan.  

Medlem frågade om rishögarna bakom brevlådorna mitt emot fotbollsplanen. Styrelsen 

svarade dessa ska tas om hand med hjälp av en flismaskin.  

Medlem frågade om björkarna som togs ner. Åke Pettersson svarade att dessa gick ut på 

auktion på hemsidan. En synpunkt framfördes att detta även borde ha informerats om på 

informationstavlorna.  

 



 

 

 

Medlem frågade om stockar vid Bergbacken. Jan Carlsson svarade att markägaren Anders 

Nilsson har sålt dem, men köparen har inte hämtat dem. Att man får kontakta Anders 

Nilsson om man har frågor, eftersom stockarna ligger på hans mark.  

Åke Pettersson berättade att jobbet kring Eskils backa fortsätter. Röjning och nedtagning av 

träd, plantering av tallar, ca 1 000 st. Viktigt att skydda fornminnen. 11 st personer hjälpte 

till med rör och hackor, 700 plantor planterade hittills. Kyrkkärret har fått resten, ca 200 

stycken. 100 tallar finns kvar, är jordslagna i diket.  

En uggleholk finns i Kyrkkärret, en kattuggla och en unge har flyttat in. 

Åke Pettersson berättade även att buskar i Kvarnkärret har märkts upp, de som ska sparas 

har röda lappar och snören.  

Medlem: Om det är så god ekonomi så är det en god idé att bygga skärmskydd vid huset vid 

fotbollsplan. Jan Carlsson betonade att överskott från samhällighetsföreningen bara får 

användas till vägarna.  

Medlem berömde styrelsen och framförde att hon var både glad och stolt över allt 

fantastiskt arbete som görs.  

19. Mötet avslutades. 

 

 

Nicklas Thorselius Lars Gröndahl 

Mötessekreterare Mötesordförande 

 

 

Lisa Randbäck Gunnel Arnefalk 

Justerare Justerare 

 

 

 


