
JOELS UDDE SAMFÄLLIGHETSFÖRENING ÅRSMÖTESPROTOKOLL 
 
  2006-07-09 
 
 
Tid/Plats 2006-07-09 kl 10.00—11 vid Ängsplan. 
 
Närvarande Ca 175 personer.  
 
1 Val ordförande Till ordförande för årsmötet valdes Lars-Erik Karlsson. 
 
2 Val sekreterare Till sekreterare för årsmötet valdes Marianne Petersson. 
 
3 Val justeringsmän Till att jämte ordföranden justera protokollet utsågs Tomas Ohlsson stuga 50 och 

Christer Adolfsson stuga 31. 
 
4 Berättelser L-E Karlsson läste upp verksamhetsberättelsen, som delats ut till de närvarande och 

Kjell Josefsson läste upp revisionsberättelsen. Dessa godkändes av årsmötet. 
 
5 Ansvarsfrihet Årsmötet beviljade styrelsen ansvarsfrihet för perioden. 
 
6 Motioner Till årsmötet har en motion från Joels Udde AB inkommit. Motionen gällde 

nybyggnation av 11 en-plans villor mellan Vetevägen och Snäckstrands-området. 
Dessutom skulle nya vägar inom området utföras samt en ny in- och utfart byggas till 
Joelsvägens övre del inom stugområdet. 

 Vid styrelsemötet den 27 juni behandlades motionen. Årsmötet beslutade att enhälligt 
avslå motionen därför att den inkräktade på samfällighetens grönområde, utan föreslog 
i stället att byggnaderna placerades närmare Snäckstrandsområdet.   

 
7 Ersättning Årsmötet beslutade att styrelsearvode för 2006 ska vara oförändrat dvs 30 000 kr att 

fördelas fritt inom styrelsen. 
 
8 Utgifts- o inkomststat Styrelsens förslag till utgiftsstat och debiteringslängd diskuterades.  

Följande kostnader kommer att debiteras 2006: 
Driftskostnader 1 690 kr 

 Fast avgift VA    1 361 kr + 21,05/m3 enl inlämnad blankett. 
Ev ökade kostnader för arrendeförhandlingar ingår ej i ovanst årskostnad. 

  
9 Val av ord styrelse Till styrelseordförande under ett år omvaldes Lars-Erik Karlsson och till ordinarie 

styrelseledamöter omvaldes på två år: Weine Karlsson, Marianne Petersson och Stig 
Krantz. 

 Göran Petersson, Bengt-Ivan Swedenås och Olof Vallerhed kvarstår under ett år. 
 Till suppleanter under ett år omvaldes Ragnar Karlsson och Kennerth Johansson. 
 
10 Revisor o suppleant Till revisorer omvaldes under ett år Kjell Josefsson och Ingemo Lindfors. Till 

revisorsuppleant omvaldes Eva Alexandersson. 
 
11 Valberedning Till valberedning utsågs Ingemar Nilsson (sammankallande) och Marianne Josefsson. 
 
12 Övriga frågor 
 
Renhållning För att minska de ständigt ökande renhållningskostnaderna uppmanades ännu en gång 

stugägaren att källsortera. Låsning av molokarna diskuterades och efter omröstning 
beslutades att inte vare sig nyckel- eller kodlåssystem skulle införas. 

   
 



Eldning Årsmötet beslöt att endast hösteldning sker i fortsättningen och i år sker eldningen  
den 28 oktober kl 10.00-13.00. 

 
Vinterväghållning Eftersom vi inte får kommunalt bidrag för vinterväghållning får de permanentboende 

sköta det själva. 
 
Hemsida Årsmötet beslutade efter diskussion och omröstning att www.joelsudde.se skulle 

upprättas. Kostnaden beräknades till ca 100 kr/stuga. 
  
Byggnadsytor Önskemål framställdes om ökad byggnadsyta till 100 m2, då Saxnäs fått denna ökade 

byggnadsyta beviljad.  
 
Arrende Efter årsmötet informerade advokat Tolstoy om pågående arrendeförhandlingar.  
 
13 Protokoll Årsmötesprotokollet finns tillgängligt hos styrelsens ledamöter samt är uppsatt på 

anslagstavlan senast 7 dagar efter årsmötet. 
 
 Vid protokollet 
 
 
 Marianne Petersson 
 
 Justerat 
 
 
 Lars-Erik Karlsson              Tomas Olsson                    Christer Adolfsson 


