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Ordinarie föreningsstämma 2017 

Kvartersgården Stora Blå 
7 juni  

Kl. 19:00 
 

 
Härmed kallas du till ordinarie föreningsstämma i samfällighetsföreningen Ådalen, 
onsdag den 7:e juni kl. 19:00 i kvarterslokalen. 
 
Det är viktigt att du närvarar då röstning kommer att ske. Om du ej kan närvara kan du 
låta dig företrädas av annan genom fullmakt. Var då noga med att fullmakten omfattar 
transport av din rösträtt. Ombud för enbart företräda en medlem. 
 
Övriga frågor skall vara styrelsen, tillhanda senast den 31:a maj 2017. Frågor som inte 
anmälts före detta datum kommer ej behandlas.  
 
 
 
 
 
 
 



Föredragningslista 
 

1 Stämmans öppnande 
2 Stämmans behöriga utlysande 
3 Dagordning  
4 Val av ordförande för stämman 
5 Val av sekreterare för stämman 
6 Val av justeringsmän och rösträknare 
7 Styrelsens verksamhetsberättelse 
8 Fastställande av resultat och balansräkning 2016-04-01 – 2017-03-31  
9 Revisorns berättelse  
10 Ansvarsfrihet för styrelsen  
11 Debiteringslängd 2017-04-01  - 2018-03-31  
12 Framställningar från styrelsen och motioner från medlemmar  
13 Ersättning till styrelsen och övriga arvodister 
14 Styrelsens förslag till budget  
15 Val av styrelse och styrelseordföranden 
16 Val av styrelsesuppleanter 
17 Val av revisor 
18 Val av revisorssuppleanter 
19 Val av kvartersombud och tillika valberedning 
20 Övriga frågor 
21 Delgivningssätt stämmoprotokoll 
22 Mötets avslutande – kaffe med dopp 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Verksamhetsberättelse 
 
Styrelsens sammansättning under verksamhetsåret 
 
Ordföranden  Jan-Olof Lamell  71 A 
Kassör  Charlotte Bohlin  29 H 
Sekreterare  Johanna Berg   49 F 
Ledamot  Daniel Holmström  29 L 
Ledamot  Patrik Hedström  47 A 
 
Suppelanter  Mikael Hellberg  51 C 
  Mattias Helmersson  29 D 
  Björn Ericsson  67 A 
   
Kvartersombud och tillika valberedning 
Lars-Göran Sjöstrand, sammankallande   49 E 
Örjan Otterbjörk    37 D 
Åke Rosborg     71 B 
Håkan Karlsson    37 A 
Fredrik Wallström    47 H 
 
Revisor 
Mimmi Lind, Er Revision    auktoriserad revisor 
 
Revisorsuppleanter 
Bo Andersson    67 D 
Allan Ädel     67 F 
 
 
Styrelsen har haft 9 protokollförda möten under verksamhetsåret. 
 
Styrelsens huvudsakliga arbete har under innevarande år varit att förvalta föreningens egendom 
och fortsatt tillse att föreningen har en stabil ekonomi. Styrelsen har verkat för att samhörigheten 
och trivseln i området höjts. 
 
Vid verksamhetsårets början fanns 223 147 kr i fonderade medel och 353 801 kr i likvida medel. 
Vid verksamhetsårets slut finns 293 147 kr i fonderade medel och 523 703 kr i likvida medel.  
 
Under 2016 fyllde föreningen 40 år som firades av dem som bott här från start – bra initiativ. 
Nya pumpblad för att minska risken för stopp och en larmutrustning har installerats i pumphuset. 
 
Ny ventil vid spolplattan har installerats, så spolplattan kan åter användas när vädret så tillåter. I 
fortsättning får man ta med egen slang vi användning av spolplattan. 
 
Även något tråkig har hänt under året. Det var inbrott i en garagelänga i slutet av november. Det 
är viktigt att alla låser sina portar, så vi försvårar för tjuven. Kom ihåg att Grannsamverkan är en 
viktig del i ditt inbrottsskydd och ha ögonen öppna. Förvara så lite som möjligt i garagen 
eftersom de är obevakat och om möjligt utnyttja däckshotell. 
 
Även bytt sand i sandlådorna – nu skall det blivit rätt sand!  



Nya madrasser är inköpta till kvarterslokalen och termostaten till golvvärmen är utbytt. Köpt in 
städutrustning till kvarterslokalen. Viktigt att följa städreglerna angivna i hyresavtalet för allas 
skull. 
 
I höstas upptäcktes att vi inte hade någon entreprenör beställd att sköta snöröjningen. För att inte 
hamna i samma läge så har vi nu ett påskrivet avtal med Per Öberg Entreprenad AB för perioden 
1/11-2016 – 1/5-2020.   
 
Vi beslutade att det inte är tillåtet med vedeldade tunnor eller spa bad. På grund av brandrisk, kan 
orsaka gnistspridning och att röken slår ner hos grannarna, och att de använder mycket av vårt 
gemensamma vatten. Elektriskt uppvärma spa bad är däremot ok. 
 
Någon revidering av underhållsplan har under året ej bedömts behövlig.  
 
Avslutningsvis vill styrelsen påminna om att 
 

 Vi kör in på området, I KRYPFART, så sällan vi kan.  
 Ingen medlem får parkera sin bil inne på området och inte eller på sin tomt.  
 Vi sopsorterar fortfarande och ju mer vi hjälps åt, desto billigare blir avgiften 
 Använd inte snålspolande knappen på toaletten 
 Spola ej ner matfett i avloppet 

 
För verksamhetsåret visas ett överskott om 8 073 kr. Styrelsen föreslår att 70 000 kr avsätts till 
underhållsfondering som tas från årets överskott och likvida medel. 
 
 
 
 
Styrelsen för Samfällighetsföreningen Ådalen 
 
Gävle 2017-05-22 
 
Jan-Olof Lamell, ordföranden  Charlott Bohlin, kassör 
 
 
 
Johanna Berg, sekreterare   Patrik Hedström, ledamot 
 
 
 
Daniel Holmström, ledamot 
 
 
 
  



11 Debiteringslängd 2017-04-01  - 2018-03-31  
Enligt bilaga 
 
12 Framställningar från styrelsen och motioner från medlemmar  
Inga motioner har inkommit 
 
Framställan från styrelsen: 
Sluta hyra ut släpvagnen. Uthyrningsfrekvensen av släpvagnen är idag låg och att ha kvar den för 
uthyrning medför mycket jobb och kostnader, t.ex. kontrollbesiktning, service och försäkring. 
 
13 Ersättning till styrelsen och övriga arvodister 
Oförändrad, se bilaga 
 
14 Styrelsens förslag till budget 
Enligt bilaga 
 
15 Val av styrelse och styrelseordföranden 
 
16 Val av styrelsesuppleanter 
 
17 Val av revisor 

 
18 Val av revisorssuppleanter 

 
19 Val av kvartersombud och tillika valberedning 

 
20 Övriga frågor 

 
21 Delgivningssätt stämmoprotokoll 

 
 
BILAGOR 

 Debiteringslängd 
 Arvoden 
 Budget 
 Stadgar  
 Årsredovisningen  

o Resultaträkning 
o Balansräkning noter 


