Protokoll fört vid Bittinge Samfällighetsförenings
årsstämma 2014-04-01
1.
2.
3.
4.

Mötets öppnande
Mötet ansågs vara behörigt utlyst.
Dagordningen godkändes
Sven Söderlund valdes till mötesordförande och Owe Lundin till
mötessekreterare.
5. Lars Lindroth och Anette Söderberg valdes att justera protokollet.
6. Ordförande läste upp styrelsens verksamhetsberättelse och den godkändes av
mötet.
7. Kassören föredrog årsredovisningen och den godkändes av mötet.
8. Revisonsberättelsen lästes upp av rivisorn och godkändes.
9. Mötet beviljade styrelsen ansvarsfrihet för det gångna året.
10.Inga motioner eller framställningar från styrelsen fanns.
11.Ersättningen till styrelse och revisorer ska förbli oförändrad
Ordförande 1500.00
Kassör
2500.00
Ledamöter och supplianter 400.00
Revisorer 250.00
Övrig ersättning 2014
Timersättning 200.00
12.Styrelsen förslag till inkomststat och debiteringslängd godkändes av mötet och
fastslogs. Nytt är att vid delat ägarskap skickas endast en faktura ut.
13.Val av ledamöter
Håkan Geijer och Owe Lundin valdes på 2år.
Till suppleanter på 1år valdes
Anna Bäckström och Magnus Rogerstam.
14.Till revisorer tillika valberedning valdes
Gert Eriksson och Inge Sahrblom.
15.Som firma tecknare valdes ordförande och kassör tillsammans och var för sig.
16.Övriga frågor.
Hastighetsnedsättande åtgärder diskuterades och styrelsen fick uppdraget att utreda
om och isåfall vilken typ av hinder som ska användas. Mötet beslutade att ej ha
blomkrukor och ej begränsa vägbredden.
Styrelsen kollar varför vi ej fått kommunalt bidrag.
Rolf Jonsson ordnar utrustning att mäta trafikintensiteten i gatan för att ev kunna få
permanent fartbegränsning.
Kantskärning kommer att genoföras under våren Styrelsen informerar berörda
markägare och info om det kommer på utskicket med fakturan för 2014.

Owe Lundin fick uppdraget att kolla med lantmäteriet om det finns något dockument
som anger vägens bredd och läge.
Information om den omdiskuterade vägsladden och den försäljning som
genomfördes. Gamla protokoll visar att vägsamfälligheten var ägare till sladden och
kunde sälja den som det var bestämt på mötet.
Owe Lundin informerade om framskridandet i fiberprojektet som blivit försenat. En
besiktning av projektet ska genomföras 10/4 och den får visa hur vi ska gå vidare
med slutförandet.
Skyltningen om lastviktsbegränsning vid tjällossningen bör informeras om ca en
vecka innan och på hemsidan till de aktörer som finns i gatan.
Gert Eriksson Stora Mellösa sockenallmänning informerade om den nya
vägsträckningen vid badplatsen Katrinelund, och hänvisade till områdesplanen som
gjordes 2011 av Örebrokommun, lantmäteriet, Sjökrogen, St mellösa
sockenallmäning. Frågor kring den nya vägen som planeras vid badet diskuterades
och styrelsen fick i uppdrag att utreda hur och om den ska innförlivas i den befintliga
sammfälligheten. Mötets uppfattning var att det är nog den bästa lösningen att
införliva vägen i den befintliga sammfälligheten. Styrelsen arbetar vidare med
uppgiften.
Lars Lindroth tackade Owe Ludde Lundin för det arbetet som lagts ned vid
kanalisationsarbetet med fiberprojektet.
17.Protokoll från stämman kommer att finnas tillgängligt på Matsagården Täby
och hemsidan www.bittinge.se.
Vid protokollet.
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