BjOrrtids
samfii IIighetsfdreni ng
Protokollfbrt vid irsstiimmaftir Bj cirrddssamftillighetsfiirening.
200404 29 i storamatsalen. Landvetterskolan.
Dagordningenliistes upp av ordforandeLars-Ove Theander,vilken ocksi godkiindesav motet.
29 st fastighetsiigarevar representeradevid mcitet.se bilaga 1
$ 1 Val av ordftirande ftir stiimman.
Stiimman valde Bill Hansentill att leda irsstiimman.
$ 2 Val av sekreterarefcir stiimman.
Till sekreterarefor stiimmanvaldes Jan Mirtensson.

ft)r stlimman.
$ 3 Val av tvAjusteringsm?in
Till justerarefdr stiimmoprotokollet
valdesKrister SnyderochMats Larsson
beriittelser.
$ 4 Styrelsenochrevisorernas
VeronicaEkstedtliisteupp ft)rvaltningsbertittelsen
ftir Bjdnddssamfiillighetsft)rening
tr 2003,
Sebilaga2 . +tilltiggav REV
Revisorernas
beriittelseliistesupp av TinnikeHelenklake,bilaga3
Stiimmanhadeingetatt anmlirkapi uppltistaberiittelser.

$ 5 Ansvarsfrihet ftir styrelsen.
Styrelsenbeviljades ansvarsfrihetftjr det gingna Sretav stiimman.

$ 6 Hantering av avgift.
Styrelsenhar foreslagit att irsavgiftema skall hanterasav Handelsbanken.Mcitetville att man
skulle ta in fler anbud av hanteringen.Om avgiften var under 5% ph beloppet ,fick
styrelsenfritt att teckna avtal med den de ansig btist.Mritet var eniga om detta.

$ 7 Inga inkomma motioner.
Det hade inte kommit in niera motioner till stiimman.

$ 8 Asfaltering
Asfaltering enl karta bllaga 4 ,skall startaiMaJ 2004. Reparationav bron vid Davids Viig
skall gcirasmed tanke pi framtida viigdragning .Vattenliicka pi Davids viig itgiirdas.
Skyltar siitts upp vid infarter,nlir asfalteringbcirjar,samtmeddelandepi anslagstavlor.
Kostnader ftir asfaltering godklindesav stiimman.

till styrelsen
$ 9 ErsZittning
Styrelsenavstir frin ersiittning.
$ 10 Val av styrelseoch styrelseordftirande.
Tilliiggsvalav styelseordftirande
16r.
SittandeLars-OveTheandervaldes.Reservation
av HelenaFrehner.

Tilliiggsval av kasstir r 16r
Nuvarande kass<irenKjell Ake Olssonvaldes pi ynerligare 1 ar .
pi 16r.
Val av tvi styrelseledam<iter
Motet valde : Ulf Langlon och Jan Mirtensson
Val av tvi suppleanter.
Mcjtet valde : Yvonne Ringdahl och KennethNyholm
11. Val av revisorer
Till att granskaftireningensriikenskapervaldes : Roger Larssonoch J<irgenBerg.
12. Val av valberedning .
Till ledamciteri valberedningenvaldes: Cecilia Flatow och Marcus Abrahamsson
Den nya styrelsenpresenteradesftir stiimman.
13. Ovrigt.
Fcirslagom att rusta upp informationstavlornatogs upp. Fdrslagetgodkiindes.
Och nya styrelsenfir i uppdrag att fixa detta.Lars-Ove Theanderbad medlemmarnaatt de skulle
rensavid brunnar si att slaggprodukterinte siitter igen dessa,sparapengar it ftireningen ,kolla
brunarna.Helena Frehner efterlyste ftiretriide ftir nerifrin kommandefordon vintertid pi Davids
Viig. Samt att tomma salt pisar tas med till egen,eller nlirmastesoptunna.
Mats Larsson,efterlyste viighinder vid Davids Viig 52-54.Nigon form av viigbulor, offert skall tas
in. Veronica ville ha blomlidor. Bra ide. Fritt fram att fixa egna.Barn leker pi viigen, visa h?insyn
till alla. Forslag om att grira motesplatserkom upp, styrelsenkollar med viigverket ang kostnad.
Sopning av vagamahar skett idag29l4-04 som en forebyggande6tgxd fore asfaltering.
Stdddag planerastill h<isten stiimmanenig om detta. Svar pi mail som styrelsenfir, undrar
n&gonniir svar ges?Svar kommer si snart som mailet liists. Hundbajs som ligger pi viigen,
skall tas upp. Fcirslagatt alla som har hund uppliter sina soptunnor ftir andrahundiigareinom
omridet att nyttja varandrassoptunnortill att laggap&sari. t,ex nigon form av etikett pi tunnan.
Det kom upp diskussionom hiistpillning pi viigarna, dennadiskussioniligger resp.h?istiigarcatt
att ta sitt ansvar,si att allas trevnad efterlevs.Uppstiillning pi allmiin plats iir ej tillitet. Piminnelse
till de som gdr detta.
Efter ett relativt lugnt mdte tackademdtesordftirandenBill Hansenftjr visat intresseoch
ftirklarade m<itetavslutat.

Dag som ovan vid pennan.

Jan Mdrtensson.

Justerat.

Krister Snvder.

Justerat.

MatsLarsson

