
ANLÄGGNINGSSAMFÄLLIGHETEN STENSÖTEGÅNGEN 
    

Protokoll fört vid årsmöte 2011-04-28  
 
Närvarande (i alfabetisk ordning): Verner Arthén, Maja Asplund, Christina Carleson, Leif Edström, 
Bertil Eriksson, Åke Fagrell, Kaj Fougelberg, Åke Hildén, Stig Johansson, Kristina Kullman, Cliff 
Lewis, Lennart Lindgren, Kerstin Norell, René Ottosson, Eva Pettersson, Christer Ringman, Jan-Erik 
och Gun Risberg, Birgitta Rydqvist-Pettersson, Torbjörn Skaar, Paul Stanton, Nils-Göran och Anita 
Wetterberg samt Johanna Åkesson. Inalles 24 personer, dvs  > 1/3 av Stg. Vackert så! 
 
 
§ 1 
 Sammanträdet öppnades 
Styrelseordföranden Johanna Åkesson förklarade årsmötet öppnat. 
Bertil Eriksson reserverade sig mot detta, under hänvisning till att handlingarna inte skickats ut i tid 
(två veckor före mötet). Deltagarna beslöt att mötet likväl skulle hållas, eftersom handlingarna nu 
fanns tillgängliga och delades ut på mötet. 
 
§ 2 
Godkännande av dagordningen  
Föredragningslistan godkändes, med det tillägget att två inkomna mail skulle tas upp under punkten 
”övriga frågor”. 
 
§ 3 
Val av ordförande och sekreterare för stämman 
Till mötesordförande utsågs Nils-Göran Wetterberg, och till sekreterare Åke Fagrell. 
 
§ 4 
Val av justeringsman 
Till protokollsjusterare utsågs Christina Carleson. 
 
§ 5 
Godkännande av kallelsen 
Kallelsen, som gick ut med föregående protokoll från styrelsemötet den 16 mars, godkändes. Se dock 
§ 1 ovan. 
 
§ 6 
Verksamhetsberättelse för år 2010 
Den av Johanna Åkesson skrivna årsberättelsen gicks igenom, och godkändes i sin helhet. 
   
§ 7 
Resultat- och balansräkning 
Kristina Kullman gick igenom räkenskaperna. Ekonomin är god, dock saknas – trots flera påstötningar 
– faktura från Tyresö kommun angående Moloken (”soptunnan”) som varit i drift sedan slutet av 
november.  
 
§ 8 
Revisorernas berättelse för 2010 
Revisionsberättelsen lästes upp av Stig Johansson. Revisorerna tillstyrker resultat- och 
balansräkningen. 
 
 
 
 



§ 9 
Ansvarsfrihet för styrelsen 
Stämman beslutade att styrelsens ledamöter beviljas ansvarsfrihet för år 2010, i enlighet med vad 
revisorerna tillstyrkt. 
 
 
§ 10 
Inkomna motioner 
Inga motioner hade inkommit (se dock punkten Övrigt nedan) 
   
§ 11 
Beslut om arvode till styrelse och revisorer  
Stämman beslutade om gängse arvode till revisorerna och styrelseledamöterna. 
 
 
§ 12 
Budget för år 2011 
Ingen budget för 2011 förelåg, beroende på att Kristina Kullman råkat ut för ett datorhaveri. Efter viss 
diskussion beslöts att låta 2010 års budget gälla för även 2011, eftersom inga större förändringar 
förutses äga rum. 
 
§ 13 
Fastställande av uttaxering för 2011 
Analogt med ovanstående beslutades att även uttaxeringen förblir oförändrad jämfört med 2010. 
 
 
§ 14 
Fastställande av debiteringslängd för 2011 
Inga invändningar restes mot debiteringslängden (upprättad per 2010-12-31), som därmed godkändes. 
 
§ 15 
Val av styrelsemöter 
Tre ledamöter, Roger Odell, Tom Flinkman och Cliff Lewis, står i tur att avgå. Endast när det gäller 
Tom Flinkman fanns dock en efterträdare utsedd; Maja Asplund Stg 150, med make Niklas som 
suppleant. Övriga ledamöter i styrelsen kvarstår ytterligare ett år. Ovanstående innebär att den nya 
styrelsen får konstituera sig först vid nästa möte (den 16 maj), då förhoppningsvis ersättare finns för de 
två andra avgående ledamöterna. 
 
§ 16 
Val av revisorer och revisorssuppleant. 
Stig Johansson och Birgitta Rydqvist-Pettersson omvaldes som revisorer, och Anders Landgren som 
revisorssuppleant. 
 
§ 17 
Övriga frågor 

a) En förfrågan har inkommit via mail angående ersättning för arbete avseende garagebaksida som 
vetter mot hustomt. Detta är dock främst en styrelsefråga, och inte en årsmötesfråga. 
Frågeställaren hänvisas till ett tidigare beslut taget av styrelsen, som innebär att man ersätts för 
utlägg, men inte själva arbetskostnaden. 

b) Verner Arthén, som är ägare till den förfallna fastigheten Stg 166, infann sig till mötet. Arthén 
har i en skrivelse från kommunen, daterad 2011-03-16, efter utvändig besiktning, blivit ålagd att 
dels inkomma med en skriftlig förklaring senast 2011-04-07, dels iordningsställa byggnadens 
yttre till senast den 18 maj 2011. En delvis komplicerad diskussion uppstod mellan Arthén och 
mötesdeltagare. Sammanfattningsvis kan dock konstateras att mötet uppskattade Arthéns 



närvaro – problemet blev så att säga mindre anonymt – samt att Arthén inför mötesdeltagarna 
lovade att måla och på andra sätt åtgärda fasaden mot gatan. 

c) Möteshandlingarna delades som sagt ut vid mötet. Dessa kommer även att finnas tillgängliga på 
ASKs hemsida. Den som inte deltog i mötet, och som inte har tillgång till internet, har möjlighet 
att hämta handlingarna hos sekreteraren. 

d) Torbjörn Skaar påtalade behovet av 30-skylt vid uppfarten.  En sådan fanns där en gång, men 
togs bort. En förnyad skyltning borde även inkludera en påminnelse till bilisterna om lekande 
barn i området. Frågan hänskjuts till den nya styrelsen.    

 
§ 18 
Stämmans avslutande 
Ordförande förklarade mötet avslutat. 
 
 
Vid protokollet 
  
 
Åke Fagrell, sekreterare                     
 
 
Justerat 
 
 
Nils-GöranWetterberg, mötesordförande                    Christina Carlesson 
 
 


