
Vårstämma, kl 19 den 3 maj 2014 

Bredängen-Humlekärret delsamfällighetsförening 

Lilla lokalen (pingislokalen) vid P2 

  

1) Sittande ordförande, Mikael Wallin, öppnar stämman (där, utöver styrelsen, tre 
medlemmar ur samfälligheten närvarar). 

2) Kallelseåtgärderna godkänns. 

3) Dagordningen godkänns. 

4) Val av ordförande till stämman; sittande. 

5) Val av två justeringsmän, Margareta Gurstafsson och Mikael Barman. 

6) Genomgång av föregående stämmas protokoll (bland annat att fasadlamporna inte får 
bytas ut, att det tagits beslut om linjer på parkeringsplatserna, skyltar om att släp inte 
får parkeras på p-däcket). 

7) Styrelsens och revisionernas verksamhetsberättelse för 2013 redovisas. Peter 
Svensson läser revisionsberättelsen. 

8) Styrelsen beviljas ansvarsfrihet 

9) Framställningar från styrelsen och/eller motioner från medlemmarna: 

a) Får man ha växthus på altan i bostadsrätt? Ja, men det får inte göra åverkan på allmän 
egendom (så som att borra i garagets väggar för att fästa växthusets stomme). 

b) Det behövs gardiner i nyrenoverade P2-lokalen. Margareta Gustavsson åtar sig 
uppdraget att  sy gardiner (kappa). 

c) Nytt ansvar för nyckeln till lokalen - Margareta Gustavsson. (Nyckelersättning 200:- 
utgår). 

d) Styrelsen kollar om vi ska köpa en ny kärra och var denna bör placeras. 

e) Mikael Barman kommer att väljas in som suppleant i styrelsen och ska gå bredvid. 



Styrelsen ser gärna att fler engagerar sig. 

f) Delsamfälligheten ska registreras hos Länsstyrelsen och därför behövs 
styrelsemedlemmarnas personnummer. 

g) Delsamfällighetens stegar saknas. Vi skulle behöva en inventarielista. Ordförande 
kontrollerar möjligheter och skyldigheter vid stege. 

h) Oljebyte på gräsklippare ska göras innan säsong 

i) Flaggorna finns på Bredängen 38 

10) Övriga frågor 

a) Styrelsen kommer att se över städscheman för att effektivisera arbetet. 

b) Det behövs frivilliga personer (företrädelsevis föräldrar med mindre barn) till 
lekplatsgruppen. Hör av er till Käth Schroeder, Bredängen 41. 

11) Meddelande av plats där stämmoprotokoll hålls tillgängligt: i varje 
delsamfällighetshushålls brevlåda samt på portalen. 

12) Mikael Wallin avslutar stämman 

 

Vid pennan,                                        Justeras 

  

Louise Hulgaard                             Georg Gutsavsson      Mikael Barman 


