
JOELS UDDE SAMFÄLLIGHETSFÖRENING ÅRSMÖTESPROTOKOLL 
 
  2015-07-12 
 
 
Tid/Plats 2015-07-12 kl 10.00-11.30 vid Ängsplan 
 Stämman var behörigen kallad genom anslag både på hemsida och  

anslagstavla 14 dagar före stämman. 
 
Närvarande ca 110 personer 
 
1 Val av ordförande Till ordförande för årsmötet valdes Lars-Erik Karlsson. 
 
2 Val av sekreterare Till sekreterare för årsmötet valdes Marianne Petersson. 
 
3 Val av justeringsmän Till att jämte ordföranden justera protokollet utsågs Annika Eek,  

Oreganogränd 2 och Jonas Klingenstierna, Timjangränd 4. 
 
4 Berättelser Lars-Erik Karlsson läste upp verksamhetsberättelsen, som delats ut till de 

närvarande. Carola Strömberg läste upp revisionsberättelsen. Dessa  
godkändes av årsmötet. 

 
5 Ansvarsfrihet Årsmötet beviljade styrelsen ansvarsfrihet för perioden. 
 
6 Motioner En motion hade lämnats in angående önskemål om skylt Parkering förbjuden. 

Eftersom många gator används som parkeringsplats för badgäster avslog  
stämman motionen med motivering att det skulle bli för många skyltar  
inom området (se Övriga frågor – Parkering). 

 
7 Ersättning Årsmötet beslutade att styrelsearvodet för 2015 ska vara oförändrat  

dvs 30 000 kr att fördelas fritt inom styrelsen. 
 
8 Utgifts- och  Styrelsens förslag till utgiftsstat redovisades och godkändes av stämman. 
Inkomststat Debiteringslängden framlades och godkändes av stämman.  
Deb. längd Kostnader 2015:  

Driftskostnader 1 783 kr 
Fast avgift VA 1 905 kr + 29,38 kr/m3 enligt inlämnad blankett.  

 Arrendeförhandlingar 1 000 kr. 
 
9 Val av styrelse Följande styrelse valdes:  

Christer Adolfsson och Inga-Lill Svensson omvaldes på 2 år. 
 Jan Heimfors och Joakim Petersson nyval 2 år. 
 Bengt Andersson, Ingemo Lindfors och Marianne Petersson kvarstår 1 år. 
 Eftersom valberedningen inte har något förslag till ordförande kommer 

ordförande att utses inom styrelsen. 
 Till suppleant omvaldes Charlotte Hensche och Göran Montell. 
 
10 Revisor och Till revisor omvaldes under ett år Kjell Josefsson och Carola Strömberg 
Suppleant Till revisorssuppleant omvaldes Eva Alexandersson. 
 
11 Valberedning Till valberedning utsågs Catarina Gardelack, Mejramgränd 3 och  

Göran Petersson Timjangränd 6.  
 
 



12 Övriga frågor 
 
Arrende Information från advokat Bönner lästes upp på stämman. Markägarna  

har överklagat Tingsrättens dom. Stämman gav advokat Bönner fortsatt 
förtroende att föra stugägarnas talan i kommande förhandlingar. 

 
Debiteringslängd Debiteringslängden för år 2012, 2013 och 2014 godkändes av stämman. 

 

Gatunummer Tänk på att förse din stuga med väl synligt gatunummer. Detta för att 

räddningstjänsten med flera ska hitta rätt! Numrera också din brevlåda 

väderbeständigt med aktuellt gatunummer. 
 

Dränering Vid dränering av tomter gäller följande:  Det är förbjudet att leda in 

dagvatten till granne eller nästa granne. (Miljö-balken). Hittar man ett 

gammalt dräneringsrör betyder det inte att man kan koppla på detta om  

man inte vet vart vattnet tar vägen eller att röret verkligen forslar bort 

vattnet till ett riktigt utlopp och inte är täppt. Det är den som dränerar,  

som har skyldighet att se till att hela dräneringen fungerar. (Naturvårdslagen). 

Det gäller alltså att utföra dräneringen på rätt sätt och se till att den inte 

medför några olägenheter för någon utanför sin egen tomt! 
 

 

Parkering När det gäller olovlig parkering inom området så får vi hjälpas åt att hålla 

ordning. Ställ frågan till dem som parkerar och var inte rädda för att säga till 

att de inte får parkera vid era tomter och infarter. Skyltar i all ära men detta 

kommer vi inte bort ifrån bara genom att skylta mer! 
 

Renhållning Använd de gröna avfallspåsarna till matrester etc. Det finns fler vid anslags-

tavlan. I molokarna (den som ligger närmast din stuga) slänger vi hushålls-

sopor, allt annat körs till miljöstationen! Hjälp till att värna om miljön! 
 

Gemensam aktivitet Det har kommit förslag på att det borde ordnas någon gemensam aktivitet för 

att få sammanhållning inom området. Finns det några som känner sig manade 

att ordna någon sammankomst, kontakta styrelsen som kan hjälpa er att bilda 

en ”festkommitté”.  

 

Avtackning Valberedningen Ingemar Nilsson och Marianne Josefsson tackades för ett 

under många år väl genomfört arbete. 

 Kennerth Johansson och Mikael Winsth har avböjt omval. Båda tackades för 

deras insatser inom föreningen.  

 Samtliga erhöll varsin fjärilsbuske med kruka. 

 

13 Protokoll Årsmötesprotokollet finns tillgängligt hos styrelsens ledamöter samt är uppsatt på 
anslagstavlan senast 7 dagar efter årsmötet. 

 
 Vid protokollet 
 
 
 Justerat 
 
 
 Annika Eek  Jonas Klingenstierna 


