Föreningsstämma 2022
Bergets Samfällighetsförening i Göteborgs kommun, onsdagen 20 april i Gunnestorpsskolans bamba.
1. Föreningsstämman förklaras öppen av styrelsens ordförande Anu Lintula.
2. Föreningsstämmans utlysning godkänns.
3. Till ordförande för föreningsstämman väljs Börje Glemdal, till sekreterare väljs Sofie Rolander.
4. Till justeringsmän väljs Jan Dellheden och Karin Berglin.
5. 29 hushåll närvarande, 2 fullmakter.
6. Debiteringslängden fastställs.
7. Dagordningen godkänns.
8. Styrelsens verksamhetsberättelse godkänns.
9. Vi har ett minusresultat på året om ca 51 000 kr. Detta beror främst på en försenad faktura för
snöröjning om ca 58 000 kr som vi skulle fått 2020. Varje kvartal betalar vi medlemmar 4000 kr i
samfällighetsavgift. Ordförande Börje Glemdal redovisade våra kostnader per hushåll och månad,
vilket visade att vi betalat ca 70 kr för lite per månad och hushåll under 2021. Det bidrar också till
vårt minusresultat. Resultat- och balansräkningen fastställs.
10. Revisionsberättelsen godkänns.
11. Ansvarsfrihet för styrelsen godkänns.
12. Budgeten är mer eller mindre den samma som för 2021 med några mindre justeringar.
Underhållsprojektet med våra vatten och avlopp ligger utanför och kommer att tas upp under en
extra föreningsstämma längre fram. Budgeten godkänns.
13. Val av styrelse och suppleanter:
Niclas Gustafsson Ordförande
Gabriella Larsson Ledamot
Robert Awakim Manaz Ledamot
Peter Hogart Ledamot
Sofie Rolander Ledamot
Jennei Myrland Suppleant
Anu Lintula Suppleant
14. Val av revisorer och suppleanter:
Robert Jerkstrand Revisor
Sebastian Cullbrant Revisor
Melisa Dzafic Revisorssuppleant
15. Val av valberedning:
Börje Glemdal
Jan Christer Antonsson
Mikael Boisen Suppleant

16. Inga inkomna motioner.
17. Inga framställningar av styrelsen.
18. Övriga frågor:
Efter vinterns snöröjning ligger det många sönderkörda och lösa kantstenar i området, och frågan
kom upp vad som görs med dessa. Vi städar undan de som är trasiga och har lossnat på lördagens
städdag, och slänger dem där de ska slängas. Ett omtag kring både asfaltering och kantsten ligger
med i planeringen för vårt stora underhållsprojekt.
Det kom upp ett önskemål om cykelförråd på varje gård i området, styrelsen tar med sig frågan till
nästa styrelsemöte.
Frågan om laddstolpar på våra parkeringar kom upp. Börje Glemdal och Peter Hogart redovisade
deras efterforskning i frågan, även Dino Turkanovic hade kontakter och redovisade vad han fått till
sig. Givetvis går det rent praktiskt att installera laddstolpar i vårt område, men vårt gamla
anläggningsbeslut från områdets start sätter stopp för detta. Frågan bollades och det kom upp några
idéer som styrelsen får jobba vidare med.
När vi ändå ska gräva upp området undrades det om vi kommer att gräva för fiber. Styrelsen håller
på att se över och förhandla avtalet vi har med Tele 2, och ser egentligen inget behov av fiber då
ingen av medlemmarna i samfälligheten köper till den maxhastighet som erbjuds idag. Rör för fiber
vid behov kommer dock att grävas ner i samband med vårt underhållsprojekt. Likaså för elkablar till
laddstolparna.
Man ville även ha en status på hur det går med underhållsprojektet för vårt vatten och avlopp. Peter
Hogart och Börje Glemdal redovisade hur långt vi kommit i dialogen med bankerna. 4st olika banker
har gett oss indikationer på amorteringstider och räntor. Beroende på vilken bank vi väljer, hur lång
amorteringstid vi får och huruvida vi binder räntan eller har den rörlig kommer kostnaden per
hushåll att landa på mellan 1000-1200kr per månad i extra avgift för projektet. Vi har ingen tidsplan
satt ännu, detta kommer vi att få av den entreprenör vi slutligen väljer. Vi ska dock räkna med minst
20 veckors arbetstid. Nästa steg blir att välja bank att jobba vidare med, samt utse de entreprenörer
vi vill ta hjälp av.
19. Föreningsstämman avslutas.
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