
Täfteåskärets     Årsstämman 2010-03-22
samfällighetsförening

      Närvarande:
      Anders Johansson, Thomas Persson, 
      Erling Öberg, Birger Nilsson, Joel Kvarnström, 
      Sven-Erik Holmgren, Joachim Jillehed,    
      Kjell Grenholm, Ronny Johansson,
      Håkan Grenholm, Lennart Forsberg

1. Mötets öppnande
Samfällighetens ordförande Håkan Grenholm hälsade alla välkomna till årsstämman för 
Täfteåskärets samfällighetsförening.

2. Ordförande för stämman
Håkan Grenholm valdes till ordförande för årsstämman.

3. Sekreterare för stämman
Lennart Forsberg valdes till sekreterare för årsstämman.

4. Justeringspersoner
Till justeringspersoner utsågs Joachim Jillehed och Kjell Grenholm.

5. Styrelsens och revisorernas berättelser
Lennart Forsberg redogjorde i korta drag för verksamheten under året. Förutom sedvanlig skötsel  
av Skäret-vägen har samfälligheten under det gångna året skapat en webbplats för att underlätta och 
förbättra informationen till medlemmarna i samfälligheten.

Sven-Erik Holmgren redogjorde för revisorernas granskning av räkenskaperna, 
som förts i god ordning och inte föranlett några anmärkningar.

6. Ansvarsfrihet för styrelsen
I enlighet med revisorernas förslag gavs styrelsen ansvarsfrihet för det gångna året.

7. Framställningar från styrelsen, motioner från medlemmar.
Några motioner från medlemmarna har inte inkommit till årsstämman.

8. Ersättning till styrelsen och revisorerna
Traditionsenligt utbetalas ingen ersättning till styrelsens ledamöter och revisorer.

9. Utgifts- och inkomststat
Styrelsens förslag till budget fastställdes. Budgeten för 2010 innebär att 50.000 kronor 
kommer att debiteras medlemmarna i form av medlemsavgifter. Storleken på respektive 
fastighets medlemsavgift, regleras i enlighet med lantmäteriförrättningen från 2008.



10. Val av styrelse, styrelseordförande och suppleanter
Håkan Grenholm, ordförande, valdes på ett år.
Anders Johansson, kassör, valdes på två år.
Yvonne Hermansson, ledamot, valdes på två år.
Kjell Grenholm, suppleant, valdes på ett år.
Joachim Jillehed, suppleant, valdes på ett år.

Styrelsen för 2010 har därmed följande sammansättning:
Håkan Grenholm, ordförande
Anders Johansson, kassör
Lennart Forsberg, sekreterare
Yvonne Hermansson, ledamot
Vera Mannberg, ledamot
Kjell Grenholm, suppleant
Joachim Jillehed, suppleant

11. Revisor och suppleant
Jan-Christer Lundgren valdes till revisor på ett år.
Sven-Erik Holmgren valdes till revisorssuppleant på ett år.

12. Valberedning
Thomas Persson och Hans-Ove Axelsson valdes till valberedning på ett år.

13. Övriga frågor
Gatlyset.             
Thomas Persson utsågs till ”ljushuvud”. När en gatlykta längs Skäret-vägen inte lyser,
ska vi vända oss direkt till Thomas för att felet åtgärdat.
Målning.             
Några av lyktstolparna ska förbättringsmålas i samband med höstens vägstädardag.

Rovågersvägen.            
Håkan Grenholm gav en situationsrapport för Rovågern-samfälligheten.     
Protokoll från årsstämman finns här: http://www.rovagern.nu/PDF_vag/vagmote_100222.pdf

Brevlådorna.             
Eftersom Skäret fått flera nya tomtägare, kräver brevlådorna större plats. 
Kontakt ska tas med Vera Mannberg innan någon ändring genomförs.

Skogsavverkningen.            
Håkan Grenholm redogjorde för vägtrafiken i samband med fjolårets skogsavverkning. 
Samtidigt påpekades att nya, planerade stugbyggen även i år kommer att orsaka ökad förslitning på 
Skäret-vägen. Det påtalades att varje enskild fastighetsägare ska informera Skäret-styrelsen om sitt 
behov av tunga transporter, för att på så sätt göra det möjligt att i samförstånd reglera eventuella 
ersättningsanspråk på grund av vägskador.
Med anledning av avverkningsarbetet under 2009 kommer Håkan Grenholm att ta kontakt med 
berörda fastighetsägare samt det skogsavverkningsföretag som utförde arbetet för att lösa ersätt-
ningsfrågan efter fjolårets slitage.

Vattenföreningen. 
Ett längre samtal utvecklades kring de problem som vattenföreningens kranbyten orsakade under 
fjolåret. Av de synpunkter som framfördes tyder mycket på att det fortfarande finns felaktigt utförda 
installationer på Skäret. Lennart Forsberg fick i uppdrag att tillskriva vattenföreningen och fråga när 
årsstämman kommer att äga rum.

http://www.rovagern.nu/PDF_vag/vagmote_100222.pdf


Ansvarighetsförsäkring. 
Med anledning av händelserna kring Rovågersvägen, undrade Joachim Jillehed om styrelsen 
har någon ansvarighetsförsäkring. Eftersom styrelsen inte har någon sådan, fick Lennart Forsberg 
i uppdrag att undersöka möjligheterna att skaffa en sådan.

Långsiktiga planer.            
Joachim Jillehed undrade om Täfteåskärets samfällighetsförening formulerat några långsiktiga 
planer. I avsaknad av sådana fick styrelsen i uppdrag att inom sig resonera om möjligheten att  
även planera på lite längre sikt.

Surströmmingsfest.            
Lennart och Ulla Forsberg erbjöd sig att arrangera årets surströmmingsfest     
i anslutning till vägstädardagen den 7 augusti.

14. Stämmoprotokollet
Detta protokoll kommer att anslås på anslagstavlan vid Skäret-vägens brevlådor. 
Protokollet kommer även att ligga på webbsidan www.skar1.se

15. Mötet avslutning
Årsstämman avslutades med att ordföranden tackade att Cramo 
för att ha upplåtit lokaler och bjudit på kaffe. 

Vid protokollet:

Lennart Forsberg     Håkan Grenholm, ordförande

Justeringspersoner:

Kjell Grenholm     Joachim Jillehed

 

http://www.skar1.se

