
JOELS UDDE SAMFÄLLIGHETSFÖRENING ÅRSMÖTESPROTOKOLL FÖRENINGSSTÄMMA 
 
  2017-07-09 
 
 
Tid/Plats 2017-07-09 kl 10.00-11.00 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 Jan Heimfors. 
 
2 Val av sekreterare Till sekreterare för årsmötet valdes Marianne Petersson. 
 
3 Val av justeringsmän Till att jämte ordföranden justera protokollet utsågs Birgitta Götesson,  

Timjangränd och Marianne Josefsson, Rosmaringränd. 
 
4 Berättelser Jan Heimfors läste upp verksamhetsberättelsen, som delats ut till de 

närvarande. Kjell Josefsson läste upp revisionsberättelsen. Dessa godkändes 
av årsmötet. 

 
5 Ansvarsfrihet Årsmötet beviljade styrelsen ansvarsfrihet för perioden. 
 
5 Motioner Fem motioner hade lämnats in. 
  
 - Hastigheten Respektera att högsta hastighet inom hela området är 30 km/tim! 
 
 - Dålig sikt Dålig sikt vid utfart från Kamomillgränd. Styrelsen kontaktar berörd stugägare 

och undersöker vad som kan göras för att förbättra sikten och ev flytta 
brevlådor. 

 
 - Telefonstolpar Styrelsen fick i uppdrag att undersöka om det fasta telenätet används eller om 

bef telefonstolpar kan monteras ner. 
 
 - Eldning Årsmötet uppmanade varje stugägare att lämna trädgårdsavfall till 

återvinningsstationen och därmed undvika eldning inom området. 
 
 - Byggnation Anonymt anslag hade satts upp angående den nya byggnationen inom 

området ”Stugby eller villaområde”.  
Den nya detaljplan där 4 tomter inom samfälligheten ingår tillåter en 
byggnadsyta på 100+20.  

 Mindre avvikelse från gällande 75 m2 kan ev godkännas enligt stadsarkitekten i 

Mörbylånga kommun, men kräver i så fall byggnadslov. 

För byggnad om 75 m2 behövs liksom tidigare endast VA-lov sökas. 

7 Ersättning Årsmötet beslutade att styrelsearvodet för 2017 ska vara oförändrat  
dvs 30 000 kr att fördelas fritt inom styrelsen. 

 
 
 



8 Utgifts- och Styrelsens förslag till inkomst- och utgiftsstat framlades och godkändes av 
   inkomststat  årsstämman.  
   Deb. längd Debiteringslängden framlades och godkändes av stämman.  
 Kostnader 2017:  

Driftskostnader 1 535kr 
Fast avgift VA 1 920 kr + 29,40 kr/m3 enligt inlämnad blankett.  

 För permanentboende tillkommer 600 kr gällande renhållning. 
 
9 Val av styrelse Följande styrelse valdes:  

Christer Adolfsson valdes till styrelseordförande under ett år. 
 Bengt Andersson, Ingemo Lindfors och Marianne Petersson kvarstår ett år. 
 Joakim Petersson och Inga-Lill Svensson omvaldes på två år 

Åsa Eriksson valdes som ny styrelsemedlem under två år. 
 Till suppleant under ett år omvaldes Charlotte Hensche och Göran Montell. 
 
10 Revisor och Till revisor valdes under ett år Lars-Erik Karlsson och Carola Strömberg. 
Suppleant Till revisorssuppleant omvaldes Eva Alexandersson. 
 
11 Valberedning Till valberedning utsågs Catarina Gardelack, Mejramgränd 3. En plats i 

valberedningen är vakant. Styrelsen fick i uppdrag att komplettera med en 
person. 

  
12 Övriga frågor Önskemål om saltning av områdets grusvägar. 
 
Saltning Saltningen som genomfördes vid midsommar har tyvärr inte haft önskad 

effekt, varför årsmötet beslutade att ny saltning ska ske. 
 
13 Protokoll Årsmötesprotokollet finns tillgängligt hos styrelsens ledamöter samt är 

uppsatt på anslagstavlan senast 7 dagar efter årsmötet. 
 
Avtackningar Kjell Josefsson som under mer än 20 år varit revisor i föreningen avtackades 

med pengar till inköp av persikoträd. Jan Heimfors, styrelsemedlem under två 
år, avtackades med en schersminbuske och Göran Petersson fick en liten 
blomma efter sina två år i valberedningen. 

 
 Vid protokollet 
 
 
 Justerat 
 
 
 Christer Adolfsson, styrelseordförande 
 
 
 
 Birgitta Götesson   Marianne Josefsson 


