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Årsmötesprotokoll 2016  
Ordinarie årsmöte för Torparängens samfällighetsförening onsdagen den 22 februari 2017  
i parkleken Ripvidets lokaler.  
 
Närvarande: 17 fastigheter representerade, varav två genom fullmakt. 
  

1. Fråga om mötets stadgeenliga kallelse  
Föreningens ordförande Stig Aspling förklarade årsmötet öppnat och årsmötet 
beslutade att kallelse har skett stadgeenligt.  

 
2. Val av ordförande för mötet  

Till ordförande för mötet valdes Stig Aspling.  
 

3. Val av sekreterare för mötet  
Till sekreterare för mötet valdes Anki Garcés  

 
4. Val av två justeringsmän för årsmötesprotokollet och tillika rösträknare  

Till justeringsmän och tillika rösträknare valdes Hans Nilsson och Helmut Frehr  
 

5. Styrelsens och revisorernas berättelse  
Årsmötet fastställde resultat och balansräkning samt lade styrelsens och revisorernas 
berättelser till handlingarna.  

 
6. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen  

Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för 2016.  
 

7. Ersättning till styrelsen och revisorerna  
Årsmötet godkände att ersättning till styrelsen och revisorerna för 2017 förblir 
oförändrad och utgår med totalt 25 000  
 

8. Styrelsens förslag till utgift och inkomststat för 2016 samt debiteringslängd 
Årsmötet godkände styrelsens förslag. Beslutet var enhälligt Debiteringslängden har 
uppdaterats efter kallelsen och delas ut tillsammans med protokoll från årsmötet. 

 
9.  Val av styrelse för kommande verksamhetsår  

- Till kassör valdes på två år Cilla Hajdu  
- Till suppleanter valdes på två år Gun Benckert och Björn Stene 
 

10.  Val av två revisorer och en revisorssuppleant för kommande verksamhetsår 
Till revisorer valdes Lena Slavashevskay och Bo Sandelin (sammankallande) och 
som revisorssuppleant valdes Suzanne Eshammar 
 

11. Val av valberedning för kommande verksamhetsår 
Till valberedning valdes Thomas Ekwall och Helmut Frehr 
 

12. Framställningar från styrelsen och motioner från medlemmar 
Information om kabel-TV: Alla ledningar är nu grävda och arbete med att dra kabel 
till husen pågår. Centralradioservice har med sig en digitalbox och en router som 
ingår i installationen. Övriga tillbehör som önskas köps/beställs från Telia. Arbete med 
att återställa asfalt som påverkats av arbetet sker i vår. 
 
Genomgång av underhållsplan. Underhållsplanen som bifogades kallelsen gicks 
igenom. 
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Snöröjningstraktor. Styrelsen informerade även om att styrelsen beslutat om att 
avvakta med inköp av ny snöröjningstraktor. 
 

13. Övriga frågor 

 
Skicket på huvudkranar i området. Det kan förekomma kranar som pga rost inte 
håller tätt vid stängning. Föreslås att vi testar kranarna till sommaren. Det kan även 
rekommenderas fastighetsägarna att själva testa att avstängningskranen inne i 
fastigheten fungerar som den ska. 
 
Otillåten bilkörning och parkering i området. Vi vill påminna om att bilkörning i 
området och parkering på våra inre gångvägar skall undvikas i möjligaste mån. Fråga 
lyfts om det finns juridiska möjligheter att påverka när så sker. Styrelsen undersöker 
om det är möjligt att få svar från jurist i frågan utan orimliga kostnader. 
  
Motor/kupévärmare. Vid användande av motor/kupévärmare skall timer användas. 
Max 2 timmar inkoppling. I förråden, anslutna till garaget får inte elvärme eller annan 
elutrustning användas. 
 
Arbetsdagar 2017. 
Vårarbetsdag är på söndag den 21 maj kl:10:00-14:00 och måndag den 22 maj 
kl:17:00-20:00 
Höstarbetsdag är söndag den 15 oktober kl:10:00-14:00 och måndagen den 16 
oktober kl:17:00-20:00 

 
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 
endast avsedd för hushållssopor, övrigt avfall transporterar var och en till 
återvinningsstation eller Lövsta.  
 

14. Avslutning 
Ordförande förklarade mötet avslutat.  

 

 
Vid protokollet  
 

 

 
Anki Garcés 
  

 

 
Justeras  
 

 

 
Hans Nilsson    Helmut Frehr  
 


