Kläppa Samfällighet

Protokoll extra föreningsstämma
Kläppa samfällighets förening
Tid: Måndag 29 juni 2015, kl. 19.00
Plats: Äppellunden vid lekplatsen
Närvarande från
styrelsen:
Ann-Sophie
Andersson

Anders Antblad

Lennart Bengtsson

Pernilla Lyckner

Helen Antblad

Tobias Persson Jonas Lindberg

1.

Extra föreningsstämmans
öppnande

Lennart Bengtsson hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.

2.

Val av ordförande samt
sekreterare till
föreningsstämman

Lennart Bengtsson valdes till föreningsstämmans ordförande. Mötet utsåg
Helen Antblad till sekreterare

3.

Val av 2 justeringsmän
tillika rösträknare

Mötet utsåg Jeanette Rau och Pernilla Lyckner till justeringsmän och
rösträknare

4.

Extrastämmans behöriga
utlysande

Extra föreningsstämman ansågs behörigt utlyst då detta skett skriftligen till
samtliga fastighetsägare 14 dagar innan mötesdagen.

5.

Närvaro

Närvaro tillika röstlängd registrerades vid ankomst till mötet. Totalt
närvarade 38 fastighetsägare med totalt 30 röster. Det var ytterligare 7
hushåll representerade med fullmakt.

6

Omröstning avseende
banklån för asfaltering av
vägar.

Mötet beslutade enhälligt att uppta lån från Swedbank på 300.000 kr för
asfaltering av vägarna i Kläppa Samfällighet. Vi kommer anlita NCC för att
utföra asfalteringen enligt offert. Total kostnad 521.875 kr. Uppkom frågor
om asfalt vid brevlådor, som Tobias kollar upp. NCC kommer också komma
ut i området och då finns möjlighet att på egen bekostnad få ev. uppfart
asfalterad.

7.

8.

9.

Föreningens godkännande
av upplåtelse av mark,
servitut vid infarten.
Fråga om lekplats
upprustning

Meddelande av plats där
stämmoprotokollet hålls
tillgängligt

Föreningsstämman beslutade enhälligt att godkänna upplåtelsen av mark till
Fortum för rätt att gräva ner kabel på Kläppa 1:27.
Mötet beslutade att till att börja med investera i ett nytt, nästan likadant
stängsel enligt offert från Kungsbacka Stängsel AB på 38.963 kr. Styrelsen
kommer skicka ut förslag på datum för borttagning av gamla stängslet samt
diverse förbättringsarbete som vi i området själva gör på lekplatsen.

Stämmoprotokollet hålls mailas ut senast 2015-07-13 och finns tillgängligt
hos ordförande Lennart Bengtsson på G.A 49.

www.klappa.se

8.

Stämman avslutas

Lennart tackade för kvällen och avslutade mötet

Mötessekreterare

Mötesordförande

Helen Antblad (GA 54)

Lennart Bengtsson ( GA 49)

Justeringsman

Justeringsman

Jeanette Rau (NP10)

Pernilla Lyckner (GA 31)
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