Årsmötesprotokoll i Björröds Samfällighetsförening
Plats:Landvetterskolans matsal

Datum:2002-05-06

Antal närvarande fastigheter:47
Närvarande styrelsemedlemmar: Bill Hansen, Roger Larsson, Kenneth Garthammar, Christer Olsson,
Kent Karlsson, Yvonne Ringdahl.

Dagordning.
Stämman godkändt dagordningen.
1.

Val av ordförande för stämman.
Bill Hansen.

2.

Val av sekreterare för stämman.
Kenneth Garthammar.

3.

Val av två justeringsmän.
Reine Hallner 1:86, Rina Garthammar 1:79.

4.

Revisionsberättelse.

5.

Förvaltningsberättelse.

6.

Ansvarsfrihet för styrelsen.
Stämman gett styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2001.

7.

Styrelsens förslag till ny årsavgift.
Stämman gav två förslag: att ta en engångssumma på 1000:- eller 2000:- i höjd årsavgift.
Stämman bestämde att höja årsavgiften till 2000:-.
Bill Hansen redogjorde för statliga bidrag, Davidsväg mäter 1070 meter och 1000 meter är minsta
längd per vägavsnitt för att få statsbidrag för vägunderhåll, procentsatsen för bidrag ej fastställt till
dags datum.
Bron på Davidsväg bör åtgärdas enl. personal från vägverket.
En toppförsegling av våra vägar beräknas till 265 000:Stämman godkände toppförsegling av vägarna att göras när styrelsen så anser skall göras, görs
troligtvis inom 1 år.
Ordförande redogjorde för kostnader i budgeten.
Lekplatsen skall rustas upp och dräneringsdiket blir en täckt dränering.
Vägarna måste åtgärdas bl.a vid vissa ställen där vatten sprutar upp ur vägen.

8.

Motioner.
Ej några inkomna.

9.

Ersättning till styrelsen.
Styrelsen begär ej ngn ersättning förutom att styrelsen har ätit lunch på restaurang Maträtten i
Landvetter.

10. Val av 2 suppleanter.
Sittande sitter kvar, Yvonne Ringdahl och Håkan Olofsson..
11. Val av revisorer.

Sekreterare:
Kenneth Garthammar

Justeras:
Reine Hallner

Justeras:
Rina Garthammar
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Anki Sieverts och Tineke Helenklaken
.
12. Val av valberedning .
Omval, Kjell-Åke Olsson och Tony Ageflod.
13. Övriga frågor.
Klagomål på farthinder står för nära korsningen Knecktetorpsvägen - Albertsväg, åtgärdas av
styrelsen.
Salt upplevs svårt att hitta av några medlemmarna, styrelsen ser till att de läggs vid flisringarna.
Koner uppe på Davidsväg står ofta tätt placerade, svårt att komma förbi, medlemmar sköter om
detta där konerna står.
Christina Thell sammansätter en grupp som ska titta på hur vi kan få bredband i området.
Bob Klausen ska tillsammans med Christina Thell titta på hur vi kan få billigare el i området.
Klagomål på att hästar går 2 och 2 i bredd.
Klagomål på att hundar och katter gör sina behov lite varstans.
Stämman godkände att när vi skaffat en ny snöröjare att han också ska flisa vägen.

Sekreterare:
Kenneth Garthammar

Justeras:
Reine Hallner

Justeras:
Rina Garthammar

