TRANSÄTRA SAMFÄLLIGHETSFÖRENING PROTOKOLL 2014-05-13
Ordinarie föreningsstämma för Transätra samfällighetsförening
Tid och plats: 2014-05-13, kl. 19.00, Frösätrabacken 46, nb.
Närvarande: 31 personer från 25 fastigheter.
___________________________________________________________________________
1. Stämman öppnas
Ordförande Catharina ”Kiki” Hall öppnar stämman.
2. Fråga om kallelse behörigen skett
Kallelse med tillhörande handlingar delades ut 2014-04-12. Stämman fastslår att kallelse
behörigen skett.
3. Fastställande av dagordning
Den dagordning som står i kallelsen fastställs som mötets dagordning.
4. Upprättande av röstlängd
Röstlängden fastställdes.
5. Val av funktionärer för stämman
a) Till ordförande utses Catharina ”Kiki” Hall.
b) Till sekreterare utses Mats Karlsson.
c) Till justeringsmän tillika rösträknare utses Martin Holmstedt (K15) samt Nils Engquist
(K29).
6. Styrelsens och revisorernas berättelser
Årsredovisning, med resultaträkning och balansräkning föredras och fastställs.
Stig Lindkvist visar att vinterväghållningen är en stor kostnad, den är också osäker eftersom
den är beroende av väder. Sophämtningskostnaden har ökat beroende på att vi slänger mer
sopor. Sophämtningskostnaden avgörs av vikten på våra sopor. Stig poängterar vikten av att
inte slänga onödiga saker i våra Moloker. Återvinningscentalen i Sätra ligger nära.
Vi kommer att ha stora Underhållskostnader under året. Detta beror bl.a. på det elkabelbrott
som vi har i området.
Revisionsberättelsen lästes upp av Torbjörn Kihlberg. Årsredovisningen läggs till
handlingarna.
7. Ansvarsfrihet för styrelsen
Styrelsen beviljas ansvarsfrihet för år 2013.
8. Inkomna motioner:
a) Vändplatser & gator.
Frågan om hur och var fordon parkeras inom vårt område tas upp vid i stort sett varje
styrelsemöte, och styrelsen ägnar mycket tid åt denna fråga. Det är allas ansvar och
viktigt att alla följer de regler vi har. Det ankommer på var och en att påtala för berörd
granne när bilar står olämpligt parkerade.
Mötet beslutar enligt styrelsens förslag att avslå motionen.

b) Gemensamma parkeringar.
Styrelsen gör bedömningen att det i nuläget inte finns behov av att utfärda ”Ptillstånd” avseende de gemensamma parkeringarna till de boende
Mötet beslutar enligt styrelsens förslag att avslå motionen.
c) Bredband.
Frågan om bredband ligger utanför samfällighetens ansvarområde enligt det
förrättningsbeslut som finns för föreningen.
Det finns en grupp i området, Transätra Fiber, som arbetar med frågan.
Mötet beslutar enligt styrelsens förslag att avslå motionen.

9. Ersättning till styrelsen och revisorerna
Stämman beslutar enligt styrelsens förslag om arvoden till föreningens funktionärer för
verksamhetsåret 2014, d.v.s. för ordföranden och sekreteraren vardera 4 500 kr,
kassören 25 000 kr, suppleanterna vardera 1000 kr samt revisorerna vardera 2 000 kr.
10. Förslag till inkomst- och utgiftsstat samt förslag till utdebiteringslängd
Stämman beslutar i enlighet med styrelsens förslag vilket innebär att varje fastighet för år
2014 debiteras med 6 500 kr, varav 3 000 kr redan tagits ut i januari, 2 000 tas ut med
förfallodag den 31 maj samt en post om 1 500 kr med förfallodag 31 oktober.
11. Val av styrelse
Styrelseledamot för 2 år Sofia Ödman (nyval). Suppleanter för ett år Bengt-Åke Hermansson
(nyval) och Tomas Pousette (omval).
Catharina Kiki Hall, ordförande, och Stig Lindkvist, kassör, kvarstår (valdes för två år på
förra stämman). Samtliga val enligt valberedningens förslag.
12. Val av två revisorer och två revisorsuppleanter
Till revisorer omväljs Börje Kraft och Torbjörn Kihlberg, till revisorsuppleanter väljs Ulf
Sjölén (nyval), och Tord Funelid (omval) enligt valberedningens förslag.
13. Val av valberedning
Till valberedning väljs Tage Nilsson (Å 230) (omval, sammankallande), Zouhair Kassem,
(K 49) (omval) samt Åke Olsson (K73) (omval).
14. Stämman avslutas
Stämman förklaras avslutad.
15. Övriga frågor
 Ekonomiska föreningen Örnsätra, våra grannar på Örnsätrabacken, vill framföra ett
önskemål till alla i Transätras samfällighet: Släng inte saker (skräp, grenar, ris, löv,
grässpill) i skogspartiet mellan våra områden. Det ser inte trevligt ut när det ligger
stora högar med trädgårdsavfall där! Detta avfall skall transporteras till någon
Återvinningscentral, tex den i Sätra, istället för att slängas i skogen.


Vi påminner om att det inte är tillåtet att slänga trädgårdsavfall i skogen på Stockholm
Stads mark. Det blir inte en vacker skogsmiljö i vårt närområde när det ligger stora
högar med trädgårdsavfall där.



Transätra Fiber hade informationsstund för intresserade efter stämman. De berättade
att nästan alla hade svarat på intresseförfrågan om Fiber i området. En stor majoritet
var positiva eller ville veta mer. TF finns på vår hemsida www.transatra.se/fiber/ .
Kontaktpersoner är: Andreas Emtinger (K93) och Per Falk (Å202).



Stämmoprotokollet distribueras till samtliga boende tillsammans med att nästa
föreningsmeddelande, delas ut i brevlådorna.

Sätra 2014-05-13
Vid protokollet:

Mats Karlsson

Justeras:

Catharina “Kiki”Hall

Martin Holmstedt

Nils Engquist

