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Bakbordets ordftjrande Stefan Säve hälsade alla välkomna och fiirklarade mötet öppnat.

Val av ordförande och sekreterare för sfämman
Till ordlorande valdes Margareta Ertl-Eriksson och till sekreterare Carina
Andersson Mustapic.

Val av iusteringsmän
Till justeringsmän valdes Jan Sterling och Stig Nilsson.

Mötets utlysande
Årsmötet var utlyst i behörig tid.
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Styrelsens och revisorernas berättebe
Styrelsens ft)rvaltningsberåittelse lästes igenom, godkändes och lades därmed till
handlingarna.

Revisionsberättelsen lästes igenom, godkändes och lades till handlingarna.

Ansvarsfrihet för styrehen
Årsmötet beviljade styrelsen ansvarsfrihet ftir det gangna verksamhetsåret.

Framställningar från styreben samt motioner från
medlemmarna

Inga framställningar gforda av styrelsen.

Motion angående skötseln av ytorna runt garagen.
Enligt motionen ska ytorna runt garagen grävas ur lor att det sedan ska planteras

nya mer lättskötta växter. Syftet skulle vara att ytorna blir mer lättskötta for
husägaren och att det därmed blir finare på området.

På årsmötet konstateras att motionen bygger på felaktiggrund eftersom dessa

ytor inte sköts av den enskilde husägaren utan av respektive städblock.

Motionen avslås.

På årsmötet utsågs istället en grupp som ska arbeta fram ett forslag på hur alla
gröna ytor på området skulle kunna ftirändras fiir att bli mer lättskötta. När ett
fiirslag med ungefiirliga kostnadsuppgifter har utarbetas ska detta lämnas till
styrelsen.
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I gruppen ingår Curt Gustavsson, Jan Sterling och Margareta Ertl-Eriksson.

Motion angående införandet av en städavgift
Enligt motionen ska en städavgift fiir alla medlemmar infiiras. De medlemmar

som sedan deltar på städdagama ska fä tillbaka denna städavgift.

Motionen avslås.

Några av argumenten mot ftirslaget var: Det blir svårt ftir blockledarnaatt
bestämma vilka som har deltagit "tillräckligt mycket" fijr att ffi tillbaka sin

avgift. Det finns boende på området som inte kan delta p g a fysiska åkommor.

Istället ftireslås ökad information om vad det innebär att bo i en samf?illighet.

S 7 Ersäthing till styrehen och revisorerna
Styrelsearvodet styrs av SCB basbelopp enligt 2006 årsstiimmobeslut.

Ersättningen i år blir 30 200 kr. Utöver det tillkommer arbetsgivaravgifter och

kostnader 1ör styrelsemöten. I år redovisas kostnaden ftlr styrelsens arbete som

separata poster i budgetfbrslaget. Detta ska ändras till nästa år och redovisas

som en post.

$B Styrelsens förslag tilt utgifo- och inkomststat samt
debiteringslängd
Kassören gick igenom ftirslaget.

Kostnaderna ftir fi?irrvärme och sopavgifter kommer att öka. Styrelsen ftireslår

därfiir en höjning av samfiillighetsavgiften med 167 krlmån Detta blir en

höjning med 500 krl kvartal. För medlemmar med bredband blir den nya

kvartalsavgiften 6500 kr. För medlemmar utan bredband blir den nya
kvartalsavgiften 6200 kr.

Styrelsens fiirslag godkänns.

S 9 Val av styrelse och ordförande
Valberedningen har under verksamhetsåret har utgforts av Hans Höglund och

Anders Olsson. Val till styrelsens sammansättning kommande budgetår gfordes

enligt ftiljande.

Stämman valde:

Ordinarie ledamöter
Kjell Widequist, ordlorande (husnr 96) (nyval 1 år)

Erkki Meriläinen, ordinarie ledamot (husnr 2) (kvarstår I år)

Mattias Lundh, ordinarie ledamot (husnr 58) (kvarstår I år)

Magnus Thorstensson, ordinarie ledamot (husnr 16) (nyval 1 år)

Ann-Kristin Öberg, ordinarie ledamot (husnr 148) (omval2 år)

Bo Öhman, suppleant (husnr 128) (nyval2 ar)

Patrik Lundin, suppleant (husnr 136) (nyval 2 år)
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Val av revisorer
I enlighet med valberedningens ft)rslag valde stämman'

Diana FransÖn Wiik (husnr 36)

Bengt Hemmingsson (husnr 40)

Val av valberedning
Stefan Säve (husnr 94)
Birgitta Spets (husnr 154)

Val av festkommittd
Mikael Johansson (husnr 4) sammankallande

Johan Elmsäter (husnr 74)

Sebnem Gumnsm (husnr 112)

Kjell Andersson (husnr 22)

(omval
(omval

I år)
I år)

s
(nyval 1 år)
(nyval I år)

(nyval 1 år)
(nyval I år)
(nyval 1 år)
(nyval 1 år)

s13 Val av bbckbdare

s14 övriga frågor
Trädgårdsskötsel
Det är viktigt att alla sköter sina häckar som gränsar mot cykelbanorna' Det är

på vissa stalen svårt att köra bil p g a att häckama brer ut sig över cykelbanorna.

i{a"ku*u får inte heller vara ftir höga i hörnen så att barn som rör sig på

området syns ordentligt.

Grannsamverkan
stefan Säve blir huvudkontaktombud fiir grannsamverkan. stefan ska sedan

bilda en grupp med minst ett kontaktombud från respektive block'

Nyligin tr". 
"n 

bil blivit av med nummerplåtar på området- Dessutom har

misstänkta cykeltjuvar rört sig på området.

Trafik och parkering
Tänkt på att köra bil långsamt på området. Vi bör även påminna alla barn om att

inte cykla ftir snabbt. Det blir fler och fler bilar på parkeringen- Alla hushållbör

parkera en bil i garaget. Om man anlitar hantverkare bör man forsöka påverka

äem så att de inG kti ftir fort och inte heller blockerar cykelbanorna i onödan'

Block Ordinarie Husnr Vice Husnr

I Granlund 138 Spets 154

2 Hariu 122 Nordenberg 126

Gustavsson 90 Hedberg Lundberg 84

4 with 68 Eriksson Thorsdn 62

5 Boarcas 42 Petterson 44

6 Blanksvärd 24 Rehnberg Eriksson l0
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Stegarna på gavlarna
Hantverkare har påtalat att stegarna inte åir godklinda; de bör ha fallskydd.
Stegarna tillhör de enskilda fastighetsägarna och inte samfiilligheten men

eftersom alla boende på området är beroende av att stegarna är tillgängliga och
godkända ffir styrelsen i uppdrag åff undersöka vad som behöver göras ftir att
stegarna ska bli säkra.

Sandlådesand
Det behöver fyllas på sand i sandlådan i lilla lekparken. Detta ska göras på

vårens städdag.

Medehnde av phts där stämmoprotokolbt hålls
tillgängtigt
Protokollet görs tillgängligt på Bakbordets hemsida och hänvisning till webb
samt mail (kassor@,bakbordet.se) anslås på anslagstavlan. Dessutom ska det på

anslagstavlan finnas hänvisning om var det finns fysiska exemplar dvs. det

kommer att finnas exemplar att håimta hos styrelseledamöterna ftir dem som vill
ha det i pappersform.

e-r*
Carina Andersson Mustapic (husnr 100)

Sekreterare ft)r stämman
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/' Av stämman utsedda justeringsmän
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