
JOELS UDDE SAMFÄLLIGHETSFÖRENING ÅRSMÖTESPROTOKOLL 
 
  2008-07-13 
 
 
Tid/Plats 2008-07-13 kl 10.00—11.30 vid Ängsplan. 
 
Närvarande Ca 150 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 Sven Ericsson, stuga 64 och 

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

Ingemo Lindfors läste upp revisionsberättelsen. Dessa godkändes av årsmötet. 
 
5 Ansvarsfrihet Årsmötet beviljade styrelsen ansvarsfrihet för perioden. 
 
6 Motioner Inför årsmötet hade tre motioner inkommit.  Motionerna gällde gräsklippning, 

brevlådor och träd mellan tomter.  
  

 Årsmötet rekommenderade att gräsklippning bör ske alla dagar mellan kl 8.00 – 20.00. 
Motionen angående nyanskaffning av brevlådor samlade på en plats vid en 
informationstavla avslogs. 
  

 Om träd och häckar skymmer solen för grannar måste de själva komma överens om 
eventuell avverkning. Är träden eller häckarna däremot en trafikfara kommer styrelsen 
att kontakta stugägarna för åtgärd.  

  
7 Ersättning Årsmötet beslutade att styrelsearvodet för 2008 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 2008: 
Driftskostnader 1 850 kr 

 Arrendeförhandlingar 600 kr 
 Fast avgift VA 1 410 kr + 21,90/m3 enl inlämnad blankett. 
 
9 Val av ord styrelse Till styrelseordförande under ett år omvaldes Lars-Erik Karlsson och till ordinarie 

styrelseledamöter omvaldes på två år Weine Karlsson och Marianne Petersson. Lena 
Persson valdes som ny representant i styrelsen. 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) tel 0481-410 96 och 

Marianne Josefsson tel 0481-132 39. 
 
12 Övriga frågor 
    
Arrendeförhandlingar Arrendeförhandlingarna är nu avklarade och arrendenämndens beslut daterat 

1995-12-12 gäller. Detta beslut gäller till den 31 december 2010. 



Köp av området Styrelsen har framfört förfrågan till markägarna angående köp av hela området 
men markägarna tackade nej till denna förfrågan. De har däremot prissatt varje 
tomt och var och en är välkommen att själv kontakta markägarna för att få 
denna prisuppgift.   

 
Renhållning För att minska de ständigt ökande renhållningskostnaderna uppmanades ännu en gång 

stugägarna att källsortera. Styrelsen kommer att anslå informationstext angående vad 
som får läggas i molokarna. 

 
Hundlatrin Förslag till inköp av hundlatriner framfördes. Årsmötet beslöt att avvakta med 

uppsättning av sådana.  
 
Container för glas Synpunkt angående inköp av container för glasåtervinning framfördes. Årsmötet 

beslöt att inte anskaffa en sådan av kostnadsskäl. Samtliga medlemmar ombads lägga 
glas och tidningar vid kommunens återvinningscentral i Färjestaden. 

 
Eldning Årsmötet beslöt att hösteldning sker sista lördagen i oktober dvs lördagen den 25 

oktober kl 10.00-13.00. 
 
Kaniner Det finns kaniner inom området och avskjutning sker regelbundet. Under 

semestermånaden sker dock uppehåll eftersom många är i sina stugor.  
 
Parkering På samtliga gator gäller parkeringsförbud eftersom vägarna är smala och 

utryckningsfordon måste komma fram.  
 
Informationstavlan Årsmötet önskade att som tidigare endast ägarens (ägarnas) efternamn och initial ska 

anslås på denna lista. 
 
Information hemsidan Under årsmötet påtalades att informationen på hemsidan var knapphändig vad gäller 

arrendeförhandlingarna samt annan info. Samtliga stugägare har  dels fått brev från 
arrendenämnden daterat 1995-12-12 dels ett informationsbrev från vår advokat Leo 
Tolstoy daterat 2007-10-23.  Alla är naturligtvis hjärtligt välkomna att via mail eller 
telefon kontakta styrelsen om man har frågor som gäller området.  Styrelsen lovade 
också att fortsättningsvis informera om tagna beslut.  

 
Trädfällning Ägaren till stuga 23a var orolig för lutande träd på samfällighetens mark och 

önskade få detta borttaget. Styrelsen lovade att omgående åtgärda detta. 
 
Avtackning Ordinarie styrelsemedlemmen sedan14 år, Stig Krantz, har p g a allt större 

engagemang på hemorten avböjt omval. Ordföranden tackade för Stigs engagerade 
och entusiastiska arbete samt för hans trevliga och lättsamma sätt inom styrelsen. 

 Eftersom han är mycket intresserad av sina båda trädgårdar överräcktes 2 buskrosor 
med förhoppning att dessa skulle finna lämplig plats i grönskan. 

 
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 Sven Ericsson Christer Adolfsson 


