
SAMFÄLLIGHETSFÖRENINGEN RASTEN 
 
Protokoll från årsstämman 2012-03-18 
 
Plats: Ullstämmavägen 300 hos Tomas Almå 
 
Närvarande: Pia Rundgren 
 Tomas Almå   
 Thomas Klingzell 
 Tony Axelsson  
 Johan Holtström 
 Magnus Berglund 

Wolfgang Freter 
Johnny Aronsson 
Gustav Flodén 
Joakim Wikman 
Marcus Magdesjö 
Kjell-Åke Karlsson 
Göran Granholm 
Torsten Arousell 
Mikael Malmén 
Mats Nilsson 
Madeleine Engvall 

   
§ 1 Mötets öppnande 
 
 Ordförande Pia Rundgren hälsar välkommen och öppnar mötet. 
 
§ 2 Mötets behöriga utlysande 
 
 Mötet förklaras som behörigt utlyst. 
 
§ 3 Dagordning 
 
 Dagordning godkändes. 
 
§ 4 Val av ordförande till stämman 
 
  Pia Rundgren valdes till ordförande. 
 
§ 5 Val av sekreterare till stämman 
 
 Madeleine Engvall valdes till sekreterare. 
 
§ 6 Val av två justeringsmän 
 
 Som justeringsmän valdes Marcus Magdesjö och Magnus Berglund 
 
 
 



 
 
§ 7 Styrelsens och revisorernas berättelse 
 

Stämman beslutar att godkänna styrelsens och revisorernas berättelse liksom den 
ekonomiska redogörelsen. Se bilaga. 

  
§ 8 Ansvarsfrihet för styrelsen 
 
 Stämman beviljar styrelsen ansvarsfrihet.  
 
§ 9 Framställning från styrelsen eller motioner från medlemmar 
 

a) Samfälligheten Rastens 20 års jubileum  
 
Stämman beslutade att genomföra en fest i samband med jubiléet och gav  
Joakim Wikman i uppdrag att sätta samman en festkommitté och styrelsen fick i 
uppdrag att fastställa ett datum i slutet av augusti alt början av september.  
 
b) Enkät ange eventuell fiberanslutning 
 
Magnus Berglund redovisade svaren från enkäten och gick även igenom de olika 
alternativen eftersom det har varit låg svarsfrekvens.  
Frågan diskuterades och intresse finns att titta på flera alternativ, eventuellt kalla 
till möte med samtliga boende för att få ytterligare information, se över 
finansierings alternativ samt beslutsprocess inom samfälligheten. 
Magnus Berglund fortsätter att driva frågan. 
 
c) Gräsplätt 

 
Torsten Arousell har skickat in en motion om att han vill plantera en häck runt 
sin tomt inkl den gräsplätt utanför sin tomt som Samfälligheten äger, en yta på 
ca 3 gånger 3 meter. Frågan diskuterades och Torsten Arousell fick i uppgift att 
ta reda på mer information i ärendet, dvs vad kan styrelsen bestämma om, 
behövs ett majoritetsbeslut av samfällighetens medlemmar, måste man ”köpa 
loss” tomten av samfälligheten. Torsten Arousell avrapporterar till styrelsen 
inom kort och tills vidare avvaktar vi med ett beslut i frågan. 

 
  
§ 10 Ersättning till styrelsen och revisorerna 
 
 Stämman beslutar om samma ersättning som föregående år: 
 
 Ordförande och kassör  1 500 SEK 
 Ledamöter      995 SEK 
 Suppleanter      500 SEK 
 Revisorer           200 SEK 
 
 
 



 
§ 11 Styrelsens förslag till utgifts och inkomststat samt debiteringslängd, 
 

Stämman beslöt att bifalla styrelsens förslag till budget och debiteringslängd, 
bokslut 2011 och kalkyl för underhålls- och förnyelseplan inklusive budget. 
Avgift och budget för 2012 godkändes. Se bilaga. 

 
 Årsstämman beslöt även att avsätta 10 000 kronor till årets 20 års jubileum. 
 
§ 12 Val av styrelse och styrelseordförande 
 
 Stämman beslutar att välja: 
 
 Ordinarie ledamöter: Pia Rundgren (sitter kvar 1 år) 
   Madeleine Engvall (sitter kvar 1 år) 

  Joel Bengtsson-Staberg (omval 2 år) 
Magnus Berglund (omval 2 år) 

   Kjell-Åke Karlsson (omval 2 år) 
    
 Suppleanter:  Gustav Flodén (nyval 1 år) 
   Marcus Magdesjö (nyval 1 år) 
   Joakim Wikman (nyval 1 år) 
 
§ 13 Val av revisorer 
 
 Stämman väljer Thomas Klingsell och Johan Holtström. 
 
§ 14 Val av valberedning 
 

Stämman väljer Riina Blomberg och Johnnie Aronsson. 
 

§ 15 Övriga frågor 
 

Några av de sk alléträden på våra gator är döda och behöver ersättas. 
Styrelsen bör diskutera frågan vidare och eventuellt föra in det i 
underhållsplanen. 
 
Återigen kom frågan om hastigheter inom området upp och även vårt avtal med 
Hjulsbro IK när det gäller nyttjande av fotbollsplanen och var föräldrar lämnar 
och hämtar sina barn. Johnnie Aronsson fick i uppgift att kontakta Hjulsbro IK 
och inför denna säsong förtydliga att lämning och hämtning i möjligaste mån 
ska nere ute på Ullstämmavägen och att hastigheten inom området måste sänkas. 
Detta gäller även de boende och deras besökare. Ytterligare en påminnelse om 
detta kommer att ske i samband med vårens städdag. 
 
Joakim Wikman berättade också att det just nu begås en hel del inbrott i 
Linköping och att det är vikigt att vi tillsammans samverkar i syfte att upptäcka 
eventuella försök till inbrott. 
 

 



 
§ 16 Meddelande om plats där stämmoprotokollet hålls tillgängligt. 
 
 På hemsidan www.rasten.nu och i pärmen i redskapsboden senast den 4 april. 
 
 
 
§ 18 Mötets avslutande 
 
 Ordförande tackar för det genomförda mötet och förklarar mötet avslutat. 
 
 
 
 
 
 
 
Pia Rundgren    Madeleine Engvall 
Ordförande     Sekreterare 
 
 
 
 
 
 
Marcus Magdesjö    Magnus Berglund 
Justeringsman    Justeringsman 
 
 

 
 

  
 

http://www.rasten.nu/

