Protokoll fört vid Bittinge Samfällighetsförenings
årsstämma 2015-04-13
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Mötets öppnande
Mötet ansågs vara behörigt utlyst.
Dagordningen godkändes
Sven Söderlund valdes till mötesordförande och Owe Lundin till
mötessekreterare.
Lars Lindroth och Anette Söderberg valdes att justera protokollet.
Ordförande Åsa Skog läste upp styrelsens verksamhetsberättelse och den
godkändes av mötet.
Kassören föredrog årsredovisningen och den godkändes av mötet.
Revisionsberättelsen lästes upp av revisorn och godkändes.
Mötet beviljade styrelsen ansvarsfrihet för det gångna året.

7.
8.
9.
10.
A. Företagsandelar i samfälligheten ska även i framtiden drivas på ett frivilligt plan
och faktureras.
B. Dom extra faktureringarna som skickats ut för slitageavgift skall vara noggrannare
dokumenterade och kontakt med berörd part bör ske före fakturering. Det ska även i
fortsättningen vara på frivillig basis.
C. Den skrivelse om säker väg som kommit till styrelsen från boende på Bittingsfalla
diskuterades.
Styrelsen föreslag var att en arbetsgrupp bildas, med representanter från hela
vägsträckningen, som ska vara rådgivande till styrelsen. Gruppen ska komma med
förslag på åtgärder som gör vägen säkrare.Vad kan man göra själv, vad finns det för
möjligheter, inte bara i byn utan hela vägsträckningen.
Representanterna från byn som var närvarande ville återkomma med förslag på
personer att ingå i gruppen.
D. Den nya vägsträckningen vid badet i Katrinelund är ännu inte färdig och kan
därför inte införlivas i föreningen. Beläggning på vägen är inte klar och det är en
fördel att så mycket tungtrafik som möjligt går innan man lägger slutgiltigt ytskikt
färdigt. Det slutdatum som finns angivet i ett dokument mellan allmänningen och
Karlsson är därför inte så viktigt för vägföreningen.
En kontakt med allmänningen ska tas i frågan.
E. Oljegruset mellan snöplogen och allén till Åkesberg ska tas bort då den är för
dålig och dyr att underhålla.
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 2015
Timersättning 200.00
Det är även möjligt att ta ut extra timmar för onormalt mycket arbete i
styrelsen.

12.Styrelsen förslag till inkomststat och debiteringslängd godkändes av mötet och
fastslogs. Nytt är att vid delat ägarskap skickas endast en faktura ut.
Debiteringslängden var framlagd under stämman.
Avgiften höjdes från 3.40 till 4:- per andel.
13.Val av ledamöter
Åsa Skog, Magnus Rogerstam Sverker Tärnqvist valdes på 2år.
Till suppleanter på 1år valdes
Anna Bäckström och En suppleantplats är vakant.
Åsa Skog valdes till ordförande för en tid av 1 år
14.Till revisorer valdes.
Gert Eriksson och Inge Sahrblom.

15.Till valberedning valdes Gert Eriksson och Inge Sahrblom.
16.Som firma tecknare valdes ordförande och kassör tillsammans eller var för sig.
17.Övriga frågor.
Anette Söderberg kom med frågan om en skylt vid utfarten av den nya vägen
vid badet diskuterades och styrelsen fick i uppdrag att kolla om det är möjligt
att sätta upp en lämnaföreträdes skylt där.
Lars Lindroth kom med en anmodan om att tillsyn av så kallad fri väg vid
häckar och träd vid vägkanten, frågan diskuterades och skall ingå i den grupp
som om säker väg bildas.
Representant från Åkesberg vägförening informerade om planerad ny
vägsträckning. Utfarten kommer att flyttas längre in på Lundagatan.
18.Protokoll från stämman kommer att finnas tillgängligt på Matsagården Täby
och hemsidan www.bittinge.se.
Vid protokollet.
Owe Lundin
Justerare
___________________
Anette Söderberg

________________________
Lars Lindroth

