
HARAKARRS SAM FALLI G HE T

SAMFALLIGHETEN[
Protokoll fitrt vid Harakdrrs Samfrllighets irsstiimma

Datum: 26 mars20D7 kJ.19.00

Plats: Dalslundskohq Akarp

Niirvarande vid st?imman: Se bilaga I

Liimnade firllmakter: Se bilaga I

$ Arende Beslut

I Stiimman tippnande Samfiillighetens ordflirande Marco Rodoni, hiilsar
de n?irvarande vZilkomma och dppnar sttimman.

2 Stiimmans behdriga utlysande Kallelsen till stiimman har delads ut till samtliga
fastighets?igare i god tid.

3 Val av ordftirande fiir stiimman Kaj Jtinsson valdes till ordfiirande fiir stiimman.

4 Valav sekreterare ftir stiimman Marco Rodoni valdes till sekreterare ftir stiimman.

5 Upprop - fulbnaktsgranskning - 27 niirvarande, se bilaga I
justering av r<istliingd 12 fullmakter har liimnats in, se bilaga I

6 Godkiinnande av dagordning Dagordningen godkiindes

7 Yalav tvi protoko$usterare Andre Strdmberg och Gdran Lundholm valdes att
jiimte mOtets ordftrande justera protokollet.

8 Val av tvircistriiknare Andre Strdmberg och Gdran Lundholm valdes att
vara riistriiknare.

9 Inkomna skriftliga motioner Motionema behandlades enligt nedan

InsHctrad av M och A Lundberg
a) Hemsida ftir Harak?ins Samftillighet och Sttimman tycker att en hemsida iir bra.
Villaftirening Stiimman hlinvisar frtgan till Styrelsen att

undersdka frigan samt starta en hemsida.
Hemsidan ska vara ett komplement till den
information som delas ut i brevlidorna.

b) Fiberlan ftir interne! kabel-TV. Stiimman hiinvisar frigan till styrelsen som ska gi
Ett lokalt niitverk med fiberoptisk kabel ut med en ftirfrigan till samtliga fastighets?igare
skulle medftjra en snabb och stabil fiir att karliigga intresset.
internetuppkoppling samt mdjligheter att Om det finns ett intresse si ska styrelse arbeta
ansluta digitat-Tv samt IP-telefoni. vidare med frigan.

Mats Lundberg hjdlper styrelsen att ta fram en
uppskattad kostnad.



Inskickad av L Dora
c) Vissa brister i omasfalteringen Steimman gav styrelsen i uppdrag att kontrollera

och 6tg?irda dessa brister.

d) Bil problematiken i omridet Denna frflga iir uppe pi alla mtiten'
Sttimman gav sfyrelsen i uppdrag att se civer
skyltningen, sZitta upp "Lekande Barn" skyltar.
Au styrelsen ska gfl ut med flrlig information
angiende trafiken i omrAdet.
Samt att det iir alla boendes ansvar att verka fiir en
sund trafik situation i omr6det.

10 Balans- och resultatriikning ftir 2006 Kassdren redogiorde ftir tidigare utskickad
resultat- och balansr?ikning. Stiimman godkiinde
resultat- och balansriikningen ftir hr 2006.

1l Revisionsberiittelsen Ingvar Ttirnqvist liiste upp revisorernas bertittelse,
godktindes av stiimman.

12 Styrelsens fiirvaltningsberattelse 2006 Styrelsens ftirvaltningsberiittelse godkiindes av
stiimman.

13 Fraga om ansvarsfrihet Stiimman beviljade styrelsen ansvarsfrihet ftir
verksamhetsomridet 2006

14 Styrelsens programftirslag ftir adeigglrings- Punlcterna a och b behandlades enligt nedan
och underhillsarbeten 2007

a) Ti[Agg till befintligt fiirvaltningsavtal. Fdr fiirvaltning av garagen, godkiindes av
stiimman.

b) Byte av nyckelsystem till de Godkiindes av stiimman.
gemensa(rma gaxagen.

l5 Arvode till styrelsefunktioniirer och revisorer Stiimman beslutade om htijda arvoden till styrelsen
(20'000:-) och revisorer (1'500:-) under 2007

16 Styrelsens ftirslag till inkomst och utgiftsstat Kassdren presenterade inkomst- och utgiftsstat,
ftir 2007 varefter stitunman godtog det framlagda ftirslaget

och beslutad e att blfalla detsamma.

17 Debiteringsliingd, utdebitering ftir Medlemsavgiften ftr2007 ska vara 2'000 kronor

fastighetema At utp 8:26 - 8:128. per fastighet. Utdebitering ftir extragaragen enligt

Dr<iismilsriinta och pflminnelseavgift 
XH'gn o ska vara erragd senast z0a7-06-30.
Drdjsmfllsriinta och piminnelseavgrft ofiiriindrad'

18 Val av styrelsefunlrtioniirer och revisorer Val enligt nedan:

a) Ordlorande2 ir Andrd Strtimberg vald p5 2 et?007 & 2008)

b) Tvi ledamoter 2 6r Kerstin Jerlshdm vald pi 2 er Q007 & 2008)
Anders tltrlin valdpfr 2 iE(2007 & 2008)

c) Tvi ledamoter I ir Anna Sjtistrdm vald pi I 6r



d) Tre suppleanter I Ar

e) Revisorer

t) Revisorssuppleant 1

19 Valberedning ftlr 1 flr

20 Owiga frflgor

21 Stiimmans avslutnins

Marco Rodoni vald pi I 6r

Anita Strandberg
Ola Montan
Rickard Stenberc

Ingvar Tdmqvist (2007)
Krzysztof Zulawinski omvald pil2 hr

2r Lucas Dora omvald ftr 1 ir

Kaj Jdnsson och Sven-Erik Rosberg valdes till
funktioniirer Itir i 6r

Fdrslag inkom om att ftirmi kommunen att skcita
underhillet biittre altemativt att samftilligheten ska
ta over skotseln av dessa ytor. innefattar iiven
sndrdjning.

Fiirgen pi vissa av garageliingorna flagnar igen,
ska ta kontakt med firman som utlorde arbetet for
att fE detta ilgArdat.

Mcitesordfiirande Kaj Jrinsson ftirklarar stiimman
avslutad.

Steimmans sekreterqre 
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Kaj Jciirsson Andrd Strcimberg G<iran Lundholm


