Torparängens Samfällighetsförening

Kallelse till årsmöte 2012
Medlemmarna i Torparängens Samfällighetsförening kallas till årsmöte

Torsdagen den 23 februari kl 19.00.
Plats: Parkleken Ripvidet - Blåeldsvägen 14.

Agenda
1) Fråga om mötets stadgeenliga kallelse
2) Val av ordförande för mötet
3) Val av sekreterare för mötet
4) Val av två justeringsmän för årsmötesprotokoll och tillika rösträknare
5) Styrelsens och revisorernas berättelse
6) Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
7) Ersättning till styrelsen och revisorer
8) Styrelsens förslag till utgift och inkomststat för 2012 samt debiteringslängd
9) Val av styrelse för kommande verksamhetsår
- Val av ordförande på 2 år
- Val av sekreterare på 2 år
- Val av en suppleant på 2 år
10) Val av revisorer och revisorsuppleant för kommande verksamhetsår
11) Val av valberedning för kommande verksamhetsår
12) Framställningar från styrelsen och motioner från medlemmar
13) Övriga frågor
Avslutning

Välkomna
/ Styrelsen

Torparängens Samfällighetsförening
Framställningar från Styrelsen
Uppdaterad underhållsplan, se bifogad bilaga.

Motioner
Inga motioner har inkommit till styrelsen.

Övriga frågor
Arbetsdagar 201.
Vårarbetsdag är på söndag 13 maj kl 10-14 och måndag den 14 maj kl 17-20.
Höstarbetsdag är söndag 14 oktober kl 10-14 och måndag 15 oktober kl 17-20.
Våra sopbehållare.
Vi minimerar risk för skadedjur och obehaglig lukt genom att aldrig lämna sopor utanför. Är
en behållare full, gå till nästa. Sophanteringen är avsedd för hushållsopor, övrigt avfall
transporterar var och en till återvinningsstation eller till Lövsta

Vid användande av motor/kupévärmare i garage skall timer användas!
Max 2 timmar inkopplingstid, det räcker för att nå full effekt och spar el.
I förråden, anslutande till garageplatserna, får ingen elvärme användas!

www.torparangen.se

Torparängens Samfällighetsförening

Verksamhetsberättelse 2011
Styrelsen har bestått av:
Ordförande
Kassör
Sekreterare

Stig Aspling
Cilla Hajdu
Mats Ahlgren

Suppleanter

Gun Benckert
Ann-Christin Garcés
Bengt Rehnman

Revisorer

Göran Tollin
Hans Laestadius

Revisorsuppleant

Kirsti Nyberg Frehr

1. Förenings- och styrelsemöten
Ett ordinarie föreningsmöte samt fem styrelsemöten har hållits under verksamhetsåret 2011.
Informationsblad har delats ut och dessutom har information lagts ut på vår hemsida.
2. Ekonomisk ställning
Den ekonomiska ställningen redovisas utförligt i resultat- och balansräkning för 2011.
Fortsatt kostnadskontroll har präglat året. Det finns förbättringspotential när det gäller att
betala kvartalsavgiften.
3. Aktiviteter
Vår-/ och höstarbetsdagarna har genomförts med hyfsad uppslutning och avslutats med
sedvanlig korvgrillning.
Fortsatt upprustning av grönytor vid våra parkeringar har skett.
Asfaltering av ytor där det tidigare samlats vatten har skett under hösten.
Byggnationen på vårt områdes västra sida har negativt påverkat våra hus och område.
Fortsatt arbete med att klargöra vilket ansvar som kan utkrävas av byggherrar och
entreprenörer har skett och arbetet kommer att fortsätta under 2012.
Information om TV-anläggningen gavs i samband med vårarbetsdagen.
4. Övrigt
I TV utbudet har TV10 ersatt förutvarande Viasat sport.
Handikapplatsen på den övre parkeringen har märkts ut på asfalten.

Vällingby / Styrelsen
www.torparangen.se

