
Hökerum - Öndarps
Samfällighetsförening

Protokoll fört vid föreningsstämma med
Hökerum – Öndarps Samfällighetsförening,
2015-09-19
Plats: Församlingshemmet Hökerum
Närvarande:
33 medlemmar representerande 24 fastigheter samt Tina Blomster, Ulricehamns kommun.

1.

Mötets öppnande
Ordförande Bengt Prahl hälsade de närvarande välkomna och förklarade mötet öppnat.

2.

Har mötet utlysts inom laga tid
Mötet befanns utlyst i enlighet med stadgarna.

3.

Fastställande av föredragningslista
Framlagda dagordning godkändes. Framlades några punkter att tas upp under punkt 19. Efter punkt 6 redovisar Tina
Blomster den befintliga situationen i kommunens detaljplanearbete för föreningens område. Information och synpunkter
biläggs protokollet.

4.

Val av ordförande för mötet
Bengt Prahl valdes till ordförande för mötet.

5.

Val av sekreterare för mötet
Peter Larsson valdes att föra dagens protokoll.

6.

Val av två justeringsmän tillika rösträknare
Janne Hallberg och Sven Svensson valdes att justera dagens protokoll samt till rösträknare i förekommande fall.

7.

Föregående årsmötesprotokoll
Föregående årsmötesprotokoll 2014-09-27 finns utlagt på hemsidan samt finns att tillgå hos samtliga styrelsemedlemmar.
Protokollet ansågs därmed uppläst och genomgånget. Årsmötesprotokollet godkändes av stämman och lades till
handlingarna.

8.

Styrelsens verksamhetsberättelse för 2014/2015
Ordförande Bengt Prahl läste upp verksamhetsberättelsen, vilken godkändes och därefter lades till handlingarna.
Verksamhetsberättelsen biläggs protokollet.

9.

Styrelsens förvaltningsberättelse, balans- och resultaträkning för 2014/2015
Kassören Inge Melkersson, läste upp kassaberättelsen. Totalt resultat för verksamhetsåret är SEK 46 602,47.
Föreningens totala tillgångar uppgår därmed till SEK 465 881,91. Kassaberättelsen bifogas protokollet.
Förvaltningsberättelsen godkändes och lades till handlingarna.

10.

Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning 2014/2015
Liisa Ojansivu läste upp revisionsberättelsen. Revisorerna tillstyrkte att styrelsen beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret
2014/2015. Berättelsen bifogas protokollet.

11.

Ansvarsfrihet för styrelsen för verksamhetsåret 2014/2015
Stämman godkände ansvarsfrihet för styrelsen.
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12.

Motioner
Inga motioner har inkommit till föreningen.

13.

Ersättning till styrelsen och revisorerna för 2015/2016
Beslutades tillstyrka styrelsens förslag på oförändrade arvoden.

14.

Styrelsens verksamhetsplan för 2015/2016
Ordförande läste upp verksamhetsplanen. Planen godkändes av stämman. Planen bifogas protokollet.

15.

Utgifts- och inkomststat för 2015/2016
Kassören presenterade förslag på utgifts- och inkomststat för 2015/2016 med ett budgeterat underskott på 180 300,kronor. Underskottet motiveras av betalning för genomförd asfaltering av ca 200 meter av huvudvägen. Utgifts- och
inkomststaten godkändes av stämman och bifogas protokollet.

16.

Val
Janne Hallberg föredrog valberedningens förslag till styrelse..
a) Till ordförande t.o.m. stämman 2016, tillika medlem i AU, nyvaldes Stefan Johansson
b) Sekreteraren Peter Larsson är vald t.o.m. stämman 2016 tillika medlem i AU,.
c) Till kassör, t.o.m. stämman 2016, tillika medlim i AU, omvaldes Inge Melkersson
d) Till styrelseledamot t.o.m. stämman 2016 omvaldes Gunnar Larsson.
e) Styrelseledamoten Thomas Johansson är vald t.o.m. stämman 2016
f) Till styrelsesuppleanter t.o.m. stämman 2016, omvaldes Maria Törzsér samt nyvaldes Karin Göransson.
g) Till revisorer t.o.m. stämman 2016, omvaldes Liisa Ojansivu och Carina Ström.
h) Revisorsuppleant, beslutades att ha uppdraget vakant.
i) Till valberedning t.o.m. stämman 2016 nyvaldes Bengt Prahl, sammankallande, och Roy Andersson.

17.

Avgifter för vägverksamhet, sektion I, II, III, IV för 2015/2016
Beslutades i enlighet med styrelsens föreslag om oförändrad utdebitering av vägavgift för huvudvägen för kommande
verksamhetsår. Senaste betalningsdag för avgifterna fastställdes till 2015-12-31.
Debiteringslängden fanns tillgänglig vid mötet hos kassören Inge Melkersson.

18.

Avgifter för vattenverksamheten för 2015/2016
Beslutades i enlighet med styrelsen föreslag om oförändrad utdebitering av vattenavgifter för kommande verksamhetsår.
Senaste betalningsdag för avgifterna fastställdes till 2015-12-31. Debiteringslängden fanns tillgänglig vid mötet hos
kassören Inge Melkersson.

19.

Övriga frågor
-

-

20.

21.

Kassören informerade att föreningen fortsättningsvis inte kommer att betala för snöröjning annat än för
huvudvägen. Plogning av enskilda vägar och/eller tomter sker på den berördes enskilda initiativ och
bekostnad. Tidigare vidarefakturering till berörda fastigheter har inte fungerat tillfredsställande.
Ordföranden informerade om tankarna på arrende för föreningen av strandnära områden som ägs av
Strandmark.
Sekreteraren informerade om planerna på att genomföra ”grannsamverkan” i området.
Lennart Andersson informerade att fisketävlingen och kvällsfesten nästa år kommer att vara två enskilda
aktiviteter vid olika tillfällen.
Roy Andersson ansåg att vägbulorna fortfarande är för höga.
Peter Strandmark ansåg att den nya asfalteringen medfört alltför höga asfaltkanter med olycksrisker.
Kerstin Rössborn efterfrågade tillgången på medlemsförteckning. Förteckning finns hos styrelsen och kan
erhållas vid förfrågan. Fastighetsförteckning finns på hemsidan dock inte med angivande av ägare.
Avtackades avgående ordförande Bengt Prahl, avgående valberedning Janne Hallberg och tidigare
styrelseledamoten Carina Andersson, vardera med en blombukett.

Plats där stämmoprotokollet hålls tillgängligt
Protokollet finns tillgängligt hos styrelsen och på föreningens hemsida fr.o.m. 10 oktober.
Avslutning
Ordförande tackade för visat intresse och förklarade årets stämma avslutad.
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Detaljplan för Mogdens Fritidsområde, arbetsmaterial
Anteckningar från föredrag av Tina Blomster, Ulricehamns kommun, i samband med
föreningsstämma med Hökerum-Öndarps Samfällighetsförening 2015-09-19.

Planens innehåll:
-

Alternativa nya vägar som ska ersätta Strandvägen
Bygglovsgivning inte möjlig med hänsyn till kommande kommunalt VA
Definierade park- och naturområden
Nya byggrättigheter; <1000 kvm tomt – max byggyta 180 kvm, varav 50 kvm garage/förråd,
>1000 kvm tomt – max byggyta 220 kvm, varav 50 kvm garage/förråd
Bryggplatser

Allmänt
-

-

Föreningen ska få tillsänt avtalet med kommunen som reglerar föreningens ansvar för skötsel
av allmänna områden, lekplatser, grillplatser o.dyl.
Bildmaterialet som visades ska förhoppningsvis tillsändas föreningen för publicering på dess
hemsida.
Viktigt att inkomma med synpunkter på planen så snart möjligt och innan den ställs ut för
samråd, vilket förväntas ske innan beslut tas om c:a ett år. Föreningen bör alltså ta en intern
diskussion om vilka synpunkter som känns viktiga och som man bör ta hänsyn till i planen.
Efter samråd ges tre veckors tid för att inkomma med synpunkter.
Föreslogs anläggande av ramp för iläggning av båtar vid fotbollsplanens p-plats.

Parkområde
-

-

Efterfrågades tydliga regler för vad som gäller för område som är klassat som parkområde
och som samtidigt utgör privat skogsbruk. Generellt gäller att parkområde inte kan avgränsas
för enbart privat bruk, dvs området ska vara tillgängligt för allmänheten.
Kommunen den ge direktiv om att ”ta över” mark för t.ex. en lekplats i ett område som är
avsatt som parkområde.
Strandområde kan inte arrenderas ut för privat bruk. Men troligen för skötsel om
allmänheten ges tillträde.

Naturområde
- Ska lämnas orörd, dvs får ej bearbetas
- Ifrågasattes hur ett naturområde ska skötas för att inte förfalla
- Återplanteringskrav gäller inte inom ett naturområde.
Parkområde
-

Vissa träd avsätts som skyddade, dvs får inte fällas

Badplats
-

Befintlig badplats ska skyddas
Eventuellt ökad parkeringsyta
Vid kommunalt VA ska vattentoalett installeras
Möjlighet till Gemensamhetshus
Påtalades problem med bäckens delta inom badplatsområdet som medför ett
våtmarksområde.

Ny väg
-

Kommunen och föreningens styrelse har lämnat var sitt förslag på ersättningsväg till
Strandvägen
Kommunens alternativ har kostnadsberäknats till 1,2 milj varav 1 milj för väg och 0,179 för
belysning
Styrelsens förslag har kostnadsberäknats till 1,9 milj varav 1,6 för väg och 0,375 för belysning
Efterfrågas besked om hur belysningen är tänkt i planen, dvs exakt vilken vägsträcka som
berörs.
I bägge fallen blir några fastigheter berörda av krav på inlösen av delar av tomten och som då
påverkas av bygglovsreglerna.
Oklart om kostnadsansvaret för ny väg – berörda fastigheter/föreningen/kommunen.
En central fråga är kommunens rätt att ålägga föreningen och/eller privatpersoner att tvingas
investera i kommunens infrastruktur.
Konsekvensbeskrivning för varje enskild fastighetsägare bör tydliggöras i planen.
Vilket alternativ som väljs påverkar dragningen av kommunalt VA.
Oklart om regler för sammanslagning av bebyggd och obebyggd fastigheter för att undvika
VA-avgift för obebyggd fastighet.

Vid noteringarna
Peter Larsson
Sekreterare i Hökerum-Öndarps Samfällighetsförening

