
Kallelse till ordinarie föreningsstämma 2019

Dag 2019 03 28
Plats Brunns skola, matsalen
Tid 19.00 Registrering och ”fika” från 18.30

Underlag kan laddas ner från www.ingaro.com torsdag 2019-03-21, finns på
stämman och kan rekvireras från föreningen enligt kontaktuppgifter nedan.

Förslag till dagordning
1. Stämman öppnas av styrelsens ordförande.
2. Val av ordförande att leda stämman.
3. Val av sekreterare för stämman.
4. Fastställande av föredragningslista.
5. Fastställande av röstlängd.
6. Val av två personer, tillika rösträknare, att jämte stämmoordföranden justera stämmoprotokollet.
7. Fråga om stämman blivit stadgeenligt utlyst.
8. Föredragning av styrelsens årsredovisning och förvaltningsberättelse.
9. Föredragning av revisionsberättelse.
10. Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning.
11. Beslut om disposition av föreningens vinst eller förlust enligt fastställd balansräkning.
12. Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna.
13. a. Redovisning av styrelsens förslag till inkomst- och utgiftsstat för verksamhetsåret 2019 samt

verksamhetsplan för 2019.
b. Redovisning av debiteringslängd.

14. Fastställande av inkomst- och utgiftsstat samt årsavgift 2019.
15. Styrelsens mandat för preliminär avgiftsdebitering avseende första halvåret 2020.
16. Beslut om arvoden till styrelse och revisorer.
17. Fastställande av antal samt val av styrelseledamöter, styrelseordförande och suppleanter.
18. Val av revisorer och revisorssuppleant för dessa.
19. Fråga om val av valberedning för ett år.
20. Framställningar från styrelsen och/eller behandling av inkomna motioner och skrivelser.
21. Övriga ärenden.
22. Meddelande av plats där stämmoprotokollet hålls tillgängligt.
23. Mötet avslutas.

Ingarö 14 mars 2019
Styrelsen Fullmakt på andra sidan >>>>

Styrelsen kallas till konstituerande styrelsemöte direkt efter stämman.

Information finns på www.ingaro.com.
Där kan ändring av adress göras och
e-post anmälas för billigare utskick!

______________________________________________________________                                                                              ______________________________________________________________

Granens samfällighetsförening
Slingerstigen 4
134 67 INGARÖ
granen@ingaro.com 

Ordförande: Helena Claesson
Slingerstigen 36
070-458 06 15

Kassör: Kjell de Meijere
Slingerstigen 50
0766-571 000

Plusgiro: 30 59 79-7

Org.nr: 717909-4482

mailto:granen@ingaro.com
http://www.ingaro.com/
http://www.ingaro.com/
http://www.ingaro.com/
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Fullmakt / röstkort föreningsstämma
Bytes mot röstsedel vid registrering på stämman.

Dag 2019 03 28 Kallelse på andra sidan >>>>

Plats Brunns skola, matsalen

Tid 19.00 Registrering från 18.30 med ”fika”

För rösträtt vid delat ägarskap krävs fullmakt från varje delägare i fastigheten.
Saknas utrymme så använd separat blad.

Fullmakt avser rätten att företräda mig/oss vid Granens samfällighetsförenings stämma 2019 03 28.

Fullmaktsgivare
Ort och datum

Underskrift

Namnförtydligande

Fastighetsbeteckning E-postadress

Ombud
Namn

Adress

Postnr och postadress

Telefonnr E-postadress

Fastighetsbeteckning

______________________________________________________________                                                                              ______________________________________________________________

Granens samfällighetsförening
Slingerstigen 4
134 67 INGARÖ
granen@ingaro.com 

Ordförande: Helena Claesson
Slingerstigen 36
070-458 06 15

Kassör: Kjell de Meijere
Slingerstigen 50
0766-571 000

Plusgiro: 30 59 79-7

Org.nr: 717909-4482

mailto:granen@ingaro.com
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Verksamhetsplan 2019 

Björnö GA:4 - vattenverket 
De rutinmässiga kontrollerna av vattenverket fortsätter. Provtagningarna av vattnet görs efter den plan 
som fastställts av tillsynsmyndigheten Värmdö kommun. 
Arbetet fortsätter med att installera ventiler för avstängning av vattnet på gatan, då ett antal fastigheter 
saknar denna ventil, eller har så dåliga att de behöver bytas.  
Alternativ för tillsyn och skötsel av vattenverket behöver ses över. Avtal med en entreprenör som kan ha 
jour och komma i akutfall bör tecknas! Förhandling med tilltänkt entreprenör Veolia, med hängavtal via 
BLAAB, pågår. Styrelsen ber stämman om fortsatt mandat att teckna ett sådant avtal under 2019. 

Björnö S:2 - marken 

Parkeringsplatserna  
Parkeringsplatserna är ett ständigt återkommande problem. Styrelsen har tröttnat på att leka polis och på 
grannosämjan som problemen med brist på p-platser skapar, därför följande förslag:  
alt 1) Parkeringarna byggs ut så att alla fastigheter får en plats  
alt 2) Parkeringarna byggs ut så att alla fastigheter får en plats – med elstolpe 
alt 3) Parkeringarna byggs ut så att alla fastigheter får två platser innanför varandra 
alt 4) Parkeringarna byggs ut så att alla fastigheter får två platser – med elstolpe 
alt 5) Parkeringarna byggs ut så att alla fastigheter får två platser – med elstolpe och carport över den 
innersta 
Detta innebär en extra kostnad för alla fastigheter men resulterar i att alla fastigheter har en privat plats.  
Kommunen har tidigare sagt att marken inte får användas till fler parkeringsplatser men det är styrelsens 
förhoppning att den ska förstå situationen och att verkligheten ser annorlunda ut nu än för några år sen. 
Styrelsen ber stämman om mandat att gå vidare med det eller de alternativ som stämman röstar för och 
komma med förslag till nästa stämma (alternativt extra stämma). 

Skogsvård 
Inga nya åtgärder föreslås utan bara färdigställande av påbörjade. Detta gäller bl a kvarlämnade rishögar. 

Fiberdragning  
Problemen med att dragningen av fiber ibland inkräktar på utrymme för vattenledningar kvarstår då 
entreprenören inte gjort det den skulle. Den har nu lovat att detta kommer att åtgärdas under våren 2019. 
Information till berörda fastigheter kommer skickas ut separat.   

Områdets städdag 
Även i år kommer städdagen, 27 april, att vara tillsammans med MSVs strandgrupp. 

Avgift 
Om stämman godkänner Veolia som entreprenör föreslås debiteringen bli 4 000 kr/fastighet och år. 
Den budget som presenteras för 2019 är med utdebitering 4 000 kr. Budgeten vid 2 600 kr som 
utdebitering motsvarar till största del den som finns redovisad för 2018. 
Styrelsen föreslår stämman att höja debitering till 4 000 kr och fastställa förslaget till budget för 2019. 

Fakturor 
Problemet med att fakturorna hamnar bland skräpposten kvarstår. För att minska risken att detta händer, 
lägg till granen@ingaro.com i mailens adressregister. Fakturan skickas ut under mars-april och oktober-
november, så har ni inte fått någon faktura då kolla er skräppost eller kontakta styrelsen. 
Under 2019 kommer Granen att byta bank och detta möjliggör e-fakturor i framtiden. 

Kontakt med styrelsen 
Styrelsen är inte alltid tillgänglig. För att kontakta styrelsen skicka i första hand e-post till den gemensamma 
e-postadressen granen@ingaro.com eller skriv brev till postadressen. 
Ring i andra hand eller om det är akut. Aktuell information finns alltid på www.ingaro.com . 

mailto:granen@ingaro.com
mailto:granen@ingaro.com
http://www.ingaro.com/


Valberedningens förslag till föreningsstämman 2019

Ledamöter

Helena Claesson S 36 kvarstår till årsstämman 2020 föreslås som ordförande
Kjell de Meijere S 50 kvarstår till årsstämman 2020
Steinar Thon S 95 kvarstår till årsstämman 2020
Peter Wollin S 123 omval till årsstämman 2021
Stefan Wiberg S 88 nyval till årsstämman 2021

Suppleanter

Gottis Olofsson S 24 omval till årsstämman 2020
Kia Karlman S 92 nyval till årsstämman 2020

Revisorer

Ingemar Svensson S 106 omval till årsstämman 2020
Christer Ericsson S 53 omval till årsstämman 2020

Revisorssuppleant

Gösta Hellberg S 72 omval till årsstämman 2020

Valberedningen

Göran Lindström S 116 omval till årsstämman 2020 föreslås som sammankallande
Lena Malm S 34 omval till årsstämman 2020


