
Protokoll fört vid årsstämma 2019 i Grundby Kullersta Samfällighetsförening

Tid 

2019-03-26 klockan 19:00

Plats 

Vilsta sporthotell Eskilstuna

Närvarande 

Se bifogad närvarolista

1. Stämmans öppnande samt behöriga utlysande av densamma

Stämman förklarades öppnad och behörigen utlyst enligt stadgarna.

2. Godkännande av dagordningen 

Dagordningen godkändes.

3. Godkännanden, sekreterare samt två justeringsmän för stämman

Till stämmans ordföranden valdes Håkan Gustavsson. Till stämmans sekreterare valdes 
Johanna Klahr. Till justeringsmän valdes Marianne Lörvall och Elvy Bark. 

4. Styrelsens förvaltningsberättelse och ekonomiska redovisning samt revisorernas berättelse

Styrelsens förvaltningsberättelse, ekonomiska rapport och revisorernas berättelse 
godkändes. 

 Avslag från trafikverket angående att få området klassat som tätbebyggt 
område (trafikverket är negativa till frågan eftersom att området inte går att 
åka runt)

 Fråga om varför beläggningsarbeten är så hög. Kommer att göras underhåll på 
Slätviksvägen men avvaktar lite tills man vet mer om VA.

5. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen

Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret.



6. Framställan från styrelsen och motioner från medlemmarna

Motion inkommit rörande Lugnets stig – Grundby 3:14 angående fartnedsättande 
åtgärder. Thomas läste upp svaret som skickades till berörda. Kommer att komma upp 
påminnelser om rekommenderad hastighet 30/km i timmen. Styrelsen kommer att 
titta på fartnedsättande åtgärder. 

7. Ersättning till styrelsen och revisorer

Stämman beslutade att budgetera 55 000 kronor till styrelsen för kommande år.

8. Styrelsens förslag till inkomst- och utgiftsstat, debitering per andel samt debiteringslängd

Debiteringslängden finns tillgänglig. Inträdesavgiften är höjd till 14 000 kronor per 
fastighet. När det gäller fakturan för debiteringslängden så går en påminnelse ut sedan 
går den direkt till kronofogden. 

9. Val 

Följande val gjordes:

 Styrelseordförande per ett år
omval Thomas Hylvander

 Styrelseledamot på två år
omval Johanna Klahr

 Styrelseledamot på två år
omval Ewa Strömberg

 Tre styrelsesuppleanter på ett år
omval Emelie Ravelin, Björn Olbrich och nyval på Moa Lundstedt

 Två revisorer på ett år
omval Willy Bergkvist och Sirpa Lindelöf

 Två revisorssuppleanter på ett år
omval Ulla Jörnstam och nyval på Dennis Humbla

 Valberedning på ett år
omval på Christer Strömberg och nyval på Christopher Söderström. Styrelsen 
tar med frågan till Hundalavikens intresseförening om en tredje person.



10.  Övriga frågor

 Hjärtstartare? Styrelsen ställer sig positivt till detta men tar inte tag i frågan 
själv. Frivilligt att gå med i sms – kedjan. Styrelsen bevakar frågan.

 Hammarbykorset? Thomas redogör insändaren till trafikverket. Trafiksäkra 
korsningen – rondell, cykelbanan. Inga åtgärder från trafikverket men ökad 
kontroll från polisen(mobilfartkamera). 

 Tuna entreprenad informerar att V 15 kommer nya fastighetsbildningar vid 
Hensta 2:1. Entreprenör lovar att framkomligheten inte kommer att påverkas.

 VA? Detaljplanen måste godkännas. EEM tar kontakt med styrelsen om 
grävningen när det är dags. 

 Fiber? IP Only och Svensk Infrastruktur är på gång men Fibra står till 
förfogande.

11. Meddelande om plats där stämmoprotokollet hålls tillgängligt

Protokollet kommer att finnas på hemsidan www.grundby-kullersta.se och på 
anslagstavlan vid pillerfabriken samt hos Thomas Hylvander. 

12.  Stämmans avslutande

Styrelsen tackar Christopher Söderström för denna tid samt hälsar alla nya välkomna. 
Ordföranden tackar för sig och visat intresse och förklarar mötet för avslutat.

Vid protokollet Justeras

Johanna Klahr Marianne Lörvall Elvy Bark




