
 

 

Bergets Samfällighetsförening i Göteborgs Kommun 

 
Protokoll fört i föreningsstämman 2014 

Onsdagen den 9 april i Gunnestorpsskolan kl 18:30 

 

 

 §1 

Föreningsstämman öppnas 

 

Ordförande hälsar välkommen. Berättar om problemen med garagen, som man 

hittat vid genomgång av dessa. 

 

                                                §2 

Föreningsstämmans behöriga utlysande 

 
Stämman beslutade att: 

Stämman är behörigt utlyst. 

 

 §3 
Val av ordförande och sekreterare till mötet 

 

Stämman beslutade att : 

Välja Börje Glemdal nr 99 till mötets ordförande 

Välja Anita Stenström nr 51 till mötets sekreterare. 

 

 §4 

Val av justeringsmän 

 

Stämman beslutade att: 

Välja Tore Wassén nr 49 och Lars-Börje Pettersson nr 37 till justeringsmän. 

 

 §5 

Uppförande förteckning över närvarande medlemmar och inlämnade 

fullmakter 

 

Stämman beslutade att: 

Godkänna förteckning över närvarande medlemmar som debiteringslängd. 

Närvarande medlemmar var 30 st och 5 fullmakter 

 

  



                                                 §6 

Fastställande av dagordning 

 

Stämman beslutade att: 

Dagordningen godkändes. 

  

                                                §7 

Styrelsens verksamhetsberättelse 

 

Styrelsens verksamhetsberättelse utskickad på hemsidan, lästes upp av Ulf 

Andersson nr 81.  

Stämman beslutade att: 

Fastställa och godkänna styrelsens verksamhetsberättelse. 

 

 §8 

Resultat och balansräkning 

 

Redovisades resultat och balansräkning, utskickad på hemsidan. 

Stämman beslutade att: 

Fastställa och godkänna resultat och balansräkning för Bergets Samfällighet. 

 

 §9 

Revisionsberättelsen 
 

Lars-Börje Pettersson lämnat revisionsberättelse för perioden 1 januari-24 april 

2013. Resten av årets räkenskaper är granskade av de nyvalda revisorerna 

Ljubinka Turkanovic och Mikael Boisen. Räkenskaperna är i god ordning och 

väl förda enligt båda berättelserna. Föreslog ansvarsfrihet för styrelsen. 

 

 §10 

Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen 

 

Stämman beslutade att: 

Bevilja ansvarsfrihet för styrelsen. 

 

 §11 

Förslag till budget för år 2012 

 

Extra kvartalsavgift på 2800 kr föreslogs för att påbörja renovering av garagen, 

som bedömes bli omfattande. I övrigt skall bl a nya kantstenar, som saknas eller 

är skadade ersättas. 

Stämman beslutade att: 

Godkänna föreslagen av extra kvartalsavgift på 2 800 kr. 



 

  

 

 §12 

Val av styrelseledamöter och suppleanter 

 

Börje Glemdal redovisade valberedningens förslag till styrelse. 

Stämman beslutade att välja: 

Ordförande: Mohammad Taghie (nyval till 2015)  nr 121 

Ledamöter: Lena Hellström  (omval 2 år) nr 45 

                   Richard Schmidt (till 2015) nr 39 

                   Lars Lindskog  (omval 2 år) nr 67 

                   Anita Stenström (till 2015) nr 51 

Suppleanter: Ulf Andersson (nyval till 2015) nr 81  

                     Bo Fahlén (omval till 2015) nr 107 

 

 §13 

Val av revisorer och revisorssuppleant 

 

Stämman beslutade: 

Nyval av Ljubinka Turkanovic nr 13 och Mikael Boisen nr 3 till revisorer för 

Samfälligheten Berget. Tommy Jakobsson nr 9 återvaldes till revisorssuppleant. 

 

 §14 

Val av valberedning 

 

Stämman beslutade: 

Omval av sittande valberedning: Jan Antonsson nr 101, Börje Glemdal nr 99 

och Tore Wassén nr 49. 

 

 §15 

Motioner 

 

En motion inlämnad. 

Problem med att det parkeras på södra vändslingan. Boende väcks på morgonen, 

när bilarna startas. På parkeringsplatsen parkerar folk, som skall till gymmet 

eller till Grinnekullen. Om det påtalas, att platserna är för boende eller gäster, 

blir man otrevligt bemött. Ett förslag kom att hyra in parkeringsbolag temporärt, 

som bötfäller. Inget beslut fattades. 

 

                                                    

                                                 

 



                                                 §16 

  

Övriga frågor 

 

Föregående protokolls övriga frågor gicks igenom av Börje Glemdal. 

 

-Skada på södra grässlänten är nu åtgärdad. 

-Klotter på elcentralen och garaget bakom hus nr 109 är borttaget. 

-I vissa garage förvaras bl a eldfarliga saker. Detta problem kvarstår. I samband 

med renoveringen måste garagen utrymmas och då är det lämpligt att ägarna ser 

över detta. 

-Vissa häckar är för höga i korsningar av säkerhetsskäl. Kommunen har förordat 

80 cm från gatuplanet. Höjden 80 cm skall gälla 10 m från korsningen. 

Problemet kvarstår. 

-Vissa murar lutar ut mot gångbanan och bör ses över. Berörda arbetar på detta. 

-Östra gränsens häckområde ägs av kommunen. De bör också sköta detta, vilket 

inte gjorts. Klagomål kommit från personer, som promenerar på gångbanan att 

häckarna växer ut för långt. Kommunen har nu klippt ner häckarna. 

 

-Kvartalsavgifterna betalas juni, september, december, mars vanligtvis. Nu 

kommer en extra debitering med tidpunkt man kan välja i. 

-Önskemål om framförhållning, där dagar för städning och årsstämma kommer 

på hemsidan redan i januari, gärna 5 år framöver. 

-Till städdagen 26-27 april handlar styrelsen in gul färg, som skall användas till 

garagen och de skall målas om i anslutning till städdagen. 

-ComHemgruppen hade skickat med förslag och uppgifter för utökat gruppavtal 

med ComHem i kallelsen. Många frågor ställdes, som besvarades. Något beslut 

togs inte. Nytt möte får bli längre fram. 

 

 §17 

Föreningsstämman avslutas 

 

Göteborg 2013-04-25 

 

 

………………………………                …………………………..    

Börje Glemdal                                         Anita Stenström 

Mötesordförande                                    Mötessekreterare 

 

Justerare: 

 

………………………………          ………………………………..    

Tore Wassén                                        Lars-Börje Pettersson 



 


