
F<ireningsstdmma }OLB

I Bergets Somfiillighetsfdrening i Gdteborgs kommun.

Den 78 opril 2078 i Gunnestorpsskolans matsal.

l  FOreningsstamman ёppnas av Styre:sens ordforande」 oelSOderholm nr 93

2  T:|lstammans Ordfё rande valdes Ulf Andersson nr 81

3  Tili stammans prOtoko‖ fё rare valdes Uirika Alfredsson nr 47

4  Narvarande rned!emmar′ en narvarO‖sta i form av debiteringslangd skickades runt

fё r attta upp narvarO !nkomna fu‖ makter totalt 6st Debiteringslangden faststa‖ des

och kommer uppdateras rned den nya Samfa‖ ighetsavgiften

5  DagOrdningen gOdkandes av narvarande rnedlemmar

6  Tilljusterare valdes Karin Berglin nr 61,Jan De‖ heden nr 103 Tillstammans

ordfOrande valdes Ulf Andersson nr 81 」usterare ansvara for rOstrjkning under

mёtet

7  Medlemmarna anser att ka‖ else t‖ istamman sketti behOrig ordning

8  Styreisen gick lgenom sinう rsredovisning lngen av de narvarande hade nう got att

!nvanda,6rsredov:sningen godkandes

9  Revisorernas berattelse gicks igenom av Lars-36rje Pettersson,den godkandes av de

narvarande

lo stamman besiutade att faststa‖ a resultatrakning och balansrakning

ll stamman beslutade att styrelsens ledamOter har ansvarsfrihet

12 Styrelsens fё rslag t‖ l budget fOr 2018 gicksigenom av kassё ren Han gick igenom

styrelsens brslag J‖ upprustning ti‖ utomhusmiり On Vad SOm behё vergё ras ar att

belysningen pう vう ra g6ngvagar behover fOrbattras′ eftersom flera boende upplever

att det finns oupplysta gう ngvagari Omrぅ det Styre:sen presenterade ett fOrsiag som

innebar ett byte av!ampan ovanfor det gamia soprummetsom inns vid vatte hus

entr6 Lampan som foreslogs var av den sorten som lyser upp gう ngvttgen och inte

bara fasaden Minga tycker attlampan arful och villinte ha den [n deltycker att

belysningen inte behOver f6rbattras stamman besluter att stryka upprustning av

belysning i omradet.styrelsen tar tillbaka frう gan

Upprustning av asfalt och kantsten beh6ver gё rasi omrう det

Lekplatsen ar eftersatt och behёver rustas upp fOr att viska kunna erbluda en fin

lekplats i omradet

Hacken vid parkeringen fores:う s att ta bort och ersattas med gras Och en enkelrad

med hackp:antor Vifick historik och information om varfor man bOr ha en liten hack

e‖ er ett staket fOr att det fё rsvう rar fOr tiuvar OCh Skadegё relse av vう ra bi!ar FOr att

kunna bOrJa och rusta upp vう rt omrう de fOresiう r Styrelsen en hOjning av

samfa‖ ighetsavgiften frう n3000 krt‖ 14000 kr Vid omrOstning om h6jning var



majorteten eniga om att godkanna en hё ining av samfallighetsavgiften ti‖ 4000 kr

fOr att kunna rusta upp vう rt omrう de

De narvarande p6 stamman fick rё sta fram en prioriteringsordning som styrelsen ska

jobba utifran Resultatet b:ev:

leゆ′atSer 1 7 roster

″σCke77 1/′d ρα′々ε″nger 12 roster

スSfalterrng Oc力 ο々ηtsten 9 rosfer

Styrelsen kommerjobba med upprustning en!igt ovan p‖ or■enng

vilagger 260 000 kr pう periodiskt underha‖

Budgeten godkandes av stamman

13 Valberedningen presenterade skriftligt sitt fё rslag som lastes upp av Joel SOderholm

nr 93 0rdfOrande′ Joe:Sё derholm nr 93 Ledamё ter′ Robert Manaz nr l13′ 卜Лona―

Lisa Wass6n nr 49′ Ulrika Alfredsson nr 47′ Anders BjOrklund nr 41 Suppleanter pう

ett 6r PeterJohansson nr 69 och Tore Wass6n nr 49

14 Stamman valde Lars― BOrle Pettersson nr 37 och Birgitta Lindskog nr 87 till revi50rer

och till revisor suppleant valdes Robert Jerkstrand nr 23

15 Valberedningen sta‖ de uppt‖ lomvaloch st5mman godkande dem

16 1nga inkomna motionertillstamman

17 StyreК en presenterar stt forsiag ti‖ upprustning av utomhusmiり Onivう rt omrう dei

samband rned att budgeten gicks igenom

18 0vriga frう gor

ρar々errnge17 Nう gOn tycker att det ar svぅ rt att fう parkeringsplats Fr6gan har tagits

upp flera ginger vid tidigare m5ten men bordlagts Mう nga uppleverinte problem

med attfう parkeringsplats

ιαddstα [′οηer Njr httcken tas bort vid parkeringen konn forslag pう att instanera

laddningsstationer t‖ l hybrid och elb‖ ar Det ar en stOr kostnad och ett stort arbete

som finns med itankar om framtida arbete Styrelsen fう ri uppdrag att se Over

parkeringen t‖ l nasta rnё te

月tlsrarge4 FOr nう graう r sedan togs ett f6rslag frarn pう husfarger av sittande styrelse

Darstod att man ick v5り a me!lan vI′ grう eller gulfarg samt att man ilangan skulle

enas om att mう la en och samma farg Fr6gan lyftesidag for att detinte f6り ts

Husfarger har vid flera tidigare m6te tagits upp,se tidigare protoko‖ frう n

うrsstammor Detrう der delade rneningar om huruvida det arstyrelsen som beslutar

eniigt aniaggningsbeslut om hus farger e‖ er om det ar upp till vale husagare

eftersom vi ager vぅ ra hus Frう gan iOmnades dar Och diskuterades inte vidare

1/resrosあdcke17 vid hus:53-59 samt 125 0nskastas bort av de boende Styreisen ser

Jll att arbetet kommer bii gJort

19 R/1ё tet avsiutade



Sterare, Jan Dellheden

Ordfcirande, Ulf Andersson

Justerare, Karin Berglin

Sekreterare, Ulrika Alfredsson

多 ウク


