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Protokoll fört vid  
Persgärde samfällighets extra stämma  

2014-06-12 
 

 
§ 1 Stämman öppnas 

Göran Nelhage hälsar alla välkomna.  
 

§ 2 Godkännande av föredragningslista 
Föredragningslistan lästes upp och godkändes av stämman. 

 
§ 3 Stämman behörigt utlyst 
 Mötet fann stämman behörigt utlyst. 
 
§ 4 Val av ordförande för stämman 
 Som ordförande för stämman valdes Göran Nelhage. 
 
§ 5 Val av sekreterare för stämman 
 Som sekreterare för stämman valdes Leif Augustsson. 
 
§ 6 Upprättande av röstlängd 
 Röstlängden utgjordes av 24 röstberättigade.  
 
§ 7 Val av justeringsmän tillika rösträknare 
 Som justeringsmän tillika rösträknare valdes Monika Karlsson och Lotta Nilsson. 
 
§ 8 Styrelsens förslag till budget  

Förslaget var utskickat tidigare och ordet lämnades fritt. Frågor uppkom om varför det sker en 
höjning av kvartalsavgiften i budgetförslaget från 1850kr till 2250kr. Styrelsen redogör kortfattat 
att det enligt den kalkyl man gjort med kommande investering av miljöstation, belysning mm 
under pågående räkenskapsår erfordras en höjning med c:a  400kr /kvartal. Dessutom har det 
tillkommit ytterligare en investering för ev. parkeringsplatser vid 10-längan. (Se §9) 
Det framkom två motförslag till styrelsens förslag. Votering skedde medels handuppräckning. 
- Styrelsens förslag med höjning med 400kr/kvartal 15 röster 
- Förslag från medlem på höjning med 150kr/kvartal   4 röster 
- Förslag från medlem om ingen höjning    4 röster 

En blankröst 
 

Stämman beslutade att fastslå budgeten enligt styrelsens förslag. 
 

§ 9 Offerter  
 
Miljöstation 

Johannes Grahn redogjorde för de två offerter som inkommit på offertförfrågan angående 
byggnation av miljöstation som beslutades på årsmöte 2013-03-24. Offerterna var utskickade 
med kallelsen till mötet. 
 
Offert 1 från Fagareds Bygg: Offererat pris 280kkr inklusive moms, exklusive slutmålning.  
Kräver kostnadsfri yta för uppställning av ev. containrar, maskiner m.m. 
 
Offert 2 från Bröderna Bräder AB: Offererat pris 303kkr exklusive moms.  
Kräver kostnadsfri el och personalutrymme med vatten och wc.  
 
Arbetsgruppen förordar offert 1.  
Stämman beslutar enligt arbetsgruppens förordan. Slutmålning görs på städdag av 
föreningen.  
 
Johannes Grahn meddelar Fagareds Bygg om stämmans beslut. 
Leif Augustsson meddelar kommunens Conny Loftander och kvalitetsansvarig Örjan Hessö om 
Persgärdes beslut och om slutdatum 2014-09-12 för byggnation. Detta för att kommunen ska ta 
ställning till när man skriver avtal med föreningen och säger upp den enskildes avtal gällande 
sophantering. 
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Belysning 
Magnus Jennefalk redogjorde för den offert som kommit angående stolp- och fasadbeslyning.  
Åke Andersson föreslog att man skulle ta ett större helhetsgrepp vad gäller vår belysning och 
elförsörjning.  
Stämman beslutar efter diskussion att styrelsen tar tillbaka frågan och presenterar ett nytt 
förslag med ekonomisk kalkyl att ta ställning på nästa ordinarie årsmöte.  
 
Parkeringsplatser  

Leif Lundin redogjorde för ett kostnadsförslag på 30kkr för tre extra platser vid 10-längans 
garage. 34m² 7,5x4,5 m.  
Det föreslås att man kan kontakta Fagareds Bygg för utförande i samband med byggande av 
miljöstation. 
Stämman beslutar efter diskussion att styrelsen utreder frågan vidare och beslutar om 
åtgärd under pågående räkenskapsår.  
 
Garageportar 

Göran Nelhage rapporterar om översyn av garageportar som av expert anses vara fullt dugliga. 
Det som dock behöver åtgärdas är låskolvarna som behöver bytas mot en annan modell. Kostnad 
450:- /port exklusive arbetskostnad. 
Stämman beslutar efter diskussion att styrelsen utreder frågan vidare och beslutar om 
åtgärd under pågående räkenskapsår.  

 
 
§ 10 Övriga frågor 

Ny medlem hälsas välkommen. 
 
Johannes Grahn rapporterar för kännedom att man är på gång med att upprusta tennisbanan och 
innebandy-planen. Intresseförfrågan är att vänta från övriga föreningar om Persgärdes 
delaktighet i detta.  
 
Siw Lundin påpekar att fel namn står under §22 på årsmötet 2014-03-16. Valberedningen 
föreslog Lars-Olof Dahlund PG38 men i protokollet står Leif Lundin PG48.  
Eftersom protokollet inte är slutjusterat föreslås att rättning sker i originalet av Magnus 
Jennefalk och att dokumentet sedan slutjusteras. Leif Augustsson rättar på hemsidan.  

 
§ 25 Stämman avslutas 

Göran Nelhage tackar för visat intresse och avslutar stämman. 
 
 
 
 
 
 
Vid protokollet   Ordförande för stämman 
 
 
 
   

Leif Augustsson  Göran Nelhage 
 
 
 
 
Justerat  
 
 
 
 
Monika Karlsson  Lotta Nilsson 
 
 


