Ståndskallets Samfällighetsförening, Lund

Stämmoprotokoll
vid ordinarie årsstäm ma 2016-03-30
Plats: Nöbbelövsgården, Norra Nöbbelöv, Lund
Närvarande:
Nöbbelövs kyrkoväg : 3,5,27,29,35,41, 5 1, 59,63,65,67,7 1,79, 85, 89, 99, 1 05
Fågel h u n d svä g e n : 8, 1 6, 2 0,22,32,36,38,44,46,48,50, 54, 56, 62, 64, 66

§ 1. Stämman öppnandes:
Stämman öppnades av styrelseordforande Per Göran Nilsson.
Totalt var 33 av hushållen representerade på stämman.
§ 2. Val av ordförande för stämman:
Per Göran Nilsson valdes till ordförande för stämman.
§ 3. Val av justeringsmän tillika rösträknare:
Britt Andersson (35) och lrini Ahren(8) valdes tilljusteringsmän tillika rösträknare.
§ 4. Kallelse och dagordning:
Stämman ansåg att kallelse var utsänd i behörig ordning.
Dagordningen godkändes av stämman.

§ 5. Styrelsens och revisorernas berättelse:
Verksamhetsberättelsen redovisades för stämman. Bland annat nämndes följande.
Det har varit en lång process med sopanläggningen, men nu är den beställd. Lunds
Renhållningsverk står för de rörliga delarna, transporten samt underhåll.
Orienteringstavlorna är beställda och en del av dem är monterade. Ett farthinder är
uppsatt i samfälligheten som test. Sopning av samfällighetens gator kommer att
utföras inom den närmaste framtiden. Belysningsstolpen vid det mörka gattet i
samfällighetens sydöstra del är monterad. En pilotinstallation av mätare är
genomförd i ett hus i samfälligheten. När mätarna är utbytta äger Kraftringen dem.
Styrelsens kassör Bengt Holmqvist presenterade resultaträkningen för 2015. Bland
annat ställdes en fråga om styrelsens arvode dubblerats. Bengt förklarade att
ersättning för 2014 och 2015 betalts ut under 2015 för att hamna i fas i enlighet med
beslut på förra årets stämma.
Bengt presenterade balansräkningen för 2015 och noterade att de fonder som
samialligheten placerat underhåll- och förnyelsefonden i ökat ivärde med cirka
82 000 kr sedan starten..
Revisorernas berättelse avseen de 2015 presenterades (se bilaga 1 ).
Stämman beslutar att ge revisorerna fullmakt att, efter det att styrelsen förtydligat
bokslutsdispositioner och periodiseringar, fastställa resultat och balansräkningar för
2015.
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§ 6. Ansvarsfrihet för styrelsen:
Stämman beviljar styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2015.
§ 7. Ersättning tillstyrelse och revisorer:
Ersättningen till styrelse och revisorer för 2016 fastställdes till 28 375 kr med
utbetalning i december enligt styrelsens förslag.

§ 8. lnformationspunkter:
Värme och vatten
Det noterades att samfällighetens budget kommer att minska när värme- och
vattenavgifter debiteras direkt till kund i fortsättningen.

Värmeanläggningen och överlåtelse till Kraftringen
En jämförelse mellan nuvarande och framtida kostnader då alla blivit direktkunder till
Kraft

ri

ngen p resenterad es.

Sopanläggningen
Bilder av den beställda modellen visades och en förklaring hur tömningar osv. går till
gavs. lnkasttopparna kommer att vara Lundagröna och vara försedda med lås.
En kalkyl på kostnader relaterade till sopanläggningen visades. Det nämndes att
samfälligheten får betala för mängden hushållssopor och matavfall vi producerar
medan resterande fraktioner får vi betalt för.

Totalt beräknas sopavgiften initialt att bli ca 2500 kr per fastighet vilket innebär en
sänkning med ca 500 kr per år.
Avsikten är att återställa samfällighetens fond eftersom avskrivningskostnader tas
med ikalkylen.

Justering av anläggningsbeslutet med anledning av förändring av
sophantering och överlåtelse av värmeanläggningen
Vid förra årets stämma beslöts att styrelsen ska ansöka om att samfällighetens
anläggningsbeslut ska uppdateras. Ansökan kommer att lämnas in så snart avtalet
med Kraftringen är klart.
§ 9. Investeringsbudget.
Finaniseringen av fyra beslutade projekt redovisades. lnga djupare frågor väcktes
kring sopanläggningen, värme- och vattenmätare och orienteringstavlorna. Däremot
följde en debatt kring hur beskärning och gallring av planteringarna mot gatan
lämpligast utförs.
Beskärningen och gallring av ytterplaneringen beslutades enligt den reviderade
investeringsbud geten som prese nterades på stämma n.
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Finansieringen av beslutade projekt:
Sopanläggningen (förändringar pga valt läs)
Tillkommande kostnader enl plan
.
Nya värrne- och vattenmätare (90 7 500 kr)
Beskärning och gallring av planteringar vid gatan
Summa beslutade objekt

Tillgängliga medel
Maximalt investeringsutrymme (asfalt o planteringar)

-462 000 kr

Nytt förslag
-382 000 kr
-30 000 kr

-675 000 kr
-60 000 kr

-675 000 kr

-1 244 000 kr

-1 209 000 kr

656 000 kr

691 000 kr

1 151 000 kr

1 186 000 kr

-75 000 kr

Stämman har tidigare beslutat om en maximal uttaxering på 5 500 kr per fastighet för delfinansiering av
sopanläggning och mätarbyte. Till följd av att Lunds renhållningsverk delfinansierar sopanläggningen har
likvidkravet minskat. Detta ger därmed möjlighet att i stället för att lappa asfalten kring sopanläggningen göra
en riktig omasfaltering av båda garageplanerna samt de nya parkeringsplatser som anläggs. Den beslutade
uttaxeringen kommer dårför genomföras under hösten 2016.

§ 10. Beslut om asfaltering av garageplaner.
Stämman beslutar uppdra till styrelsen att upphandla omasfaltering av
garageplanerna till en beräknad kostnad på ca 650 000 kr.
§ 11. Förslag till utgifts- och inkomststat samt debiteringslängd:
PG föredrog de preliminära avgifterna för 2016, vilket lederfram till budgetförslag för
2016 (bilaga 2).
Stämman godkände budgeten.

§ 12. Val av styrelse och styrelseordförande:
Stämman valde styrelse enligt förslag från valberedningen.

Ordinarie:

Omval:
Omval:
Omval:
Omval:
Omval:

PG Nilsson (54), ordförande
Bengt Holmqvist (41)
Magnus Westerberg (25)
Kristina Svensson (64)
Patrik Nilsson (66)

Suppleanter: Omval: Liselott Nilsson (34)
Omval: Göran Lambreus (38)
Nyval: Åsa Sturesson (5)
Firman tecknas, som tidigare, av två ordinarie styrelsemedlemmar iförening.
I normalfallet av Ordförande och Kassör.
Det ställdes en fråga om vilken tid ledamöterna väljs på. Enligt föreningens stadgar
är mandatperioden tiden mellan två ordinarie stämmor. Möjligheten att ändra
mandatperioden till två år för att undvika risken att hela styrelsen slutar vid samma
tillfälle d iskuterades.
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§ 13. Val av revisorer:
Stämman valde revisorer enligt förslag.
Ordinarie: Omval: Martin Dribe (1)
Omval: Peter Henrysson (44)
Suppleanter; Omval: Per Hernebrant (32)
Omval: Adam Hoff @2)
§ 14. Val av valberedning:
Stämman valde valberedning enligt förslag.
Omval: Peter Follin (22) sammankallande,
Omval: Rickard Liljenberg (48)
Omval: Simon Joel Niedenthal (93)
Omval: Per-Olof Larsson (56)
§ 15. lnkomna motioner
En motion gällande uppsättande av bommar vid infarterna till området har inkommit.
Stämman fattade inget beslut om bommar eftersom motionen inkommit for sent och
underlag och konsekvensanalys för ett beslut saknas. Däremot föreslås att frågan om
att begränsa motorfordonens framfart i samfälligheten ingår i den grupp som utöver
detta även ser över samfällighetens grönområden och lekplatserna.
En motion om att bilda en lekplatsgrupp med syfte att komma med id6er och förslag
hur lekplatserna skulle kunna fräschas upp har inkommit.
Stämman beslutade att inrätta en arbetsgrupp med uppdraget att till styrelsen
presentera forslag till upprustning av lekplatser, placering av farthinder och
utsmyckning av området.

§ 16. Övriga frågor
Det har tidigare beslutats att samfällighetens stämmoprotokoll ska kunna läsas på
hemsidan. Sidor med lösenord bör införas där t ex styrelseprotokoll kan publiceras.
§ 17. Plats för stämmoprotokoll
Stämmoprotokollet skickas ut med e-post till de hushåll som angett e-postadress och
delas ut i brevlådan till övriga hushåll. Glöm ej att förse s§relsen med er nya epostadress ifall ni ändrat den.
§ 18. Mötets avslutande
Mötet avslutades.
Vid protokollet

PATRIK NILSSON
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Justeras:
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BR|TT ANDERSSON (NkV 3s)
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Budget

lntilkter

Kostnadcr
r/ä rm€& v

tte na'v

a

gr

1 980 000

fle r

-sop.r Sarnl allrRer.h.,erxet
Radi3&TV. nåt- och basrtbr.rd

72 000
17 500
50 000

lontarrr+r
S^orclnrng

30 000

ctyrelsc. reviscre.
=:så:in
( ;etsqrv av.:.* sl.att
(.;rn usti l;a,lorsål.r ht'ra,xtr.rl:å1ln
20'5 års avsatl.rne t ll J&F-ro1d

28 375
22 000
t8 00c
20 000

rprus{n enl pian

110

Skötse o.h reD.

^nläqarrlo

') >-

2 775 250

til I

'lnc1.
8.dr1 drt

201a

lrr ödcbåör&ffikqlbm

lxblrrr.ns 0t t nrd

CA

49?

k. (0,t7tt).

Hd.r h riqu 6r dlr hrL$GEr, rfknrl
tdsd idluon v&a ftån Nor!a6.
§arnät Clcbn

på

Avgifter

Sammanställ ning av prel iminara avgifler/fastighet år 2O'l 6

FHsop arq

Samf avq

tr (p,

Preliminira lnbatalnin gstider

re
(l-l ,

't 500

x

t,(l,

ill]rl;r

20t6.04.3(

5 7C:

2016.05.3t
2016.C8.3(
201 6.C9.3(

5 501 <r
,r
5

r

:0: (r

2016.1't .3t

5

i0ll

xt

z,!a.1..,

?o17.C2.22

5

r0l

<r

Vf,.

x
.1

1 iOl xr
5 701 rr

t

5 700

1 500

r

2016.03.3t

iol

Sar!.rril '")
Varne l ?i 1C
V]fTe . .,i lL

';;rr

'iot 2016:

(\,,'.

6.05,30
6.08.30
6.11.30
?.O?.2A

5500kr
5 Sfi) kr
5 500 kr
5 500 kr

a!-rdpr,

r. I 2i'6r
ic

',/ilna'

,

.l !)1C

30 700 kr

1:')i,.

vrnmlrolo
Ytrri 2r0i6
vrrmo 3:016 . !.r&rEkrne t { ,crmoårcl
värm4;2016

22 000 kr

kqilier 1l .!tL'a3
:ar

aå

i-, :)+:

!:;::l'

o.n

t

(orno !oco' årcl ,!dra3 a"

1'

.,- \rpr

r,,r.t

I r:i

,,i

Lsdr Erygt

/ I i,-.lifl

:-,'i

Ståndskallets Samfällig hetsförening, Lund
Stäm201 6_9iltigt_S lGN.doc

2116 03 02

,91lryJN[r'lrts St/'e ro

sid 6

dfin

