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Arsm6tet h6lls i Brunnsangsskolans maisal onsdagen den 3o/3 2011 i direld anslutning lill
Tomtegarefdreningens drsmdte som bdrjade 19.00.
Pa mdlel dellog 106 st r(tstberattigade medlemmar.

1. Ordtorande Solveig Nurmimiild dppnade motet.
2. Till mdtesordforande valdes Asa Skiutar och till mdtessekrelerare valdes Bert Johansson.
3. Till iusieringsman, lillika rdstriiknare, valdes Anita I\/arklund och Jan Meyerhotl.
4. Kallelse lill arsmdtel hade ullysts i enlighel med stadgama.
5. Sarnlallighetsldreningens verksamhetsberattelse fdr 2010 godkandes.
6. Arsmdtet godkande Samlallighetstdreningens kassabera else ldr 2010.
7. Revisorernas beraflebe liistes upp och revisorerna tillslyrkle ldrslaget till deposilion av erels resullat samt

atl slyrelsen beviljas ansvarstrihet ldr 2010. Revisionsberaflelsen godkandes.
8. Styrelsen beviljades ansvarslrihet 161 2010.
L Styrelsens budgetfdrslag godkandes.

Styrelsens ldrslag till h6jd medlemsavgift ldr 2011 mod 1000 kronor, godkdndes.
Pl lorslag lren arsmdtet och etler vote ng beslulades att slfelsearuodena lcir ordldrande och
seketerare hdis lran 10.000 kronor till 15.000 kronor vardera.

10.Val av styrelsel

Ordldrande
Sekreterare
Kass6r
Vice ordldrande
Vice sekrelenre
Slyrelsesuppleanler

Bevisorer

Bevisorssuppleanter

Valberedning

1 dr kvar
1 er kvar
omval 2 dr
1 er kvar
omval 2 dr
omval 1 ar
omval 1 er
nyval 1 ar
nyval 2 Ar
omval 2 Ar
tyllnadsval 1 er
omval 2 ar
omval 1 dr
tyilnadsvd 1 ar
omval 1 ar

Solveig Nurmimaki
Roland Avango
Lennarl ElMng
Johan Grandin
Be Johansson
Anna Gellerlell
Lars-Gunnar Grip
Uno Petle6son
Fredrik Larsson
Eved Olsson
Bo Pettersson
Emma Olsson
Aud Eltuing
Gustav Hedin sammankallande
lvlarina Karlsson

Ordldrande och kassdr tecknar fcjreningen var fdf sig enligt ldreningens sladgar

11. Arenden medlemmar dnskar ta upp vid drsmdtet, skrittligen anmalda ldfe 2011-02-01.
Tva anmaba arenden har inkommit.

11.1 Ka -Gdran Frank fdresler at sligamas slandard ska uppgraderas till vdgslandard och betalas av alla
medlemmar gemensamt. Frdga till arsmdtet: Ska styrelsen uteda kostnaderna och forutsathingar 16r en
andrad policy i denna {raga och kalla till extra slamma-?
Efter volering beslulade ersmdtet att inte utreda kostnaderna och ldruiseflningarna ldr en iindrad policy och
darmed inle kalla till exka slamma.

11.2 Karl-Gdran Frank dnskar sndrqning och sandning av Hdkstigen - Skalsligen - Jarwiigen.
Frega till arsmdlel: Ska vi sndrdja de stigar som ar mdjliga till rimlig kostnad maskin6llt?
Arsmiitet beslutade att uppdra till styrelsen atl undersdka om sndrojning gfu att ulldra pa stlgar lill rimlig
kostnad.

12. Fregor som styrelsen hanskjutit till ersmdtet



12.1 Styrelsens fdreslog till arsm6tet an satta upp vagbelysning vid busshalhlalserna lsbjdrnsvagen,
Tranvegen, Ekvagen och vjd in{arlen lill Abvagen om inle kommunen ldrvanias ta dver Kaggebodavagen
inom den narmasle temarsperioden.
Arsmdlet beslutade etter votering att inte satta upp vagbelysning pe ovan namnda plalser.

12.2 Styrelsens ldreslog till ersmtilet atl arbela vidare pe ett tdrslag lill nasta arsmdte om att la in ett
parkeringsbolag pa l6rs6k ilve dr.
ArcmOtet beslulade aft ge styrelsen i uppdrag att arbela vidare med parkeringslragan och ockse undersdka
nxijligheten an sata upp vagbommar.

13. Styrelsen informerar om de arbelen som utfdds under aret och de som planeras kommande fu samt
svarar pa lragor lran medlemmarna.

13.1 Styrelsen inlormerade om 6ve6yn av vdgskyltar och redovisade ett ldrslag lill etgerder. Dessa tdrslag
Jinns aft se pd hemsidan;

13.2 Vad medlemsregisler behdver uppdateras och kompletleras infdr den nya sarnfa igheten. Darfdr har
styrelsen ulvecklat en databas eller dalainspeKionens regler med de lunktioner vi behdver ldr att elleklivt
uppraflhalla medlemsregistret och la ul nddvendig inlormation. Vi uppmanar alla medlemmar all skicka in
medlemsuppgifter pe derfdr avsedd blankett.

14. Ovriga lragor

14.1 Styrelsen intormerade om hur den planerade sammanslagningen mellan VTF och VSF ska genomldras.
VTF uppldses och dess fastighelstillgangar dverldrs till VSF genom gevobrev. De linansiella lillgangarna i
VTF dverl6rs till VSF, vilkel meddelas medlemmama i VTF, vaefter en exlra d€bitering av motsvarande
summa debiteras alla medlemmar i VSF- Extradebiteringen gdrs ockse fdr de medlemmar i VSF som inle ar
medlemmar I VTF. Sladgarna ldr VSF kan behellas i sin nuvarande form utan andring.

14.2 Aterslallandet av angen vid Ekvagen
Enligt plan ska NCC aterdalh angen vid Ekvagen innan de lamnar omredet- Enligt gellande plan sistajuli,
evenluelll geller en manads ldrsening fdr eterstallandet.

14.3 Parkeringsplalsens utseende Md Ekvagen
Styrelsen unders6ker mdjlighelen afl fa ul sa manga parkeringsplatser som mdjligt pe belintligt omrAde fdr
parxeflng.

14.3 Batkubbar
PA fraga om styrelsens skyldighet att slarta nya batklubbar svaraf styrelsen all ldreningen inle har nAgon
skyldighet att starla betklubbar. Fdr att starta ny batklubb kevs att medlemmar sjaNa engagerar sig i lragan
om all slarta ny belklubb.

15. Arsmdteshandlingarna kommer att hellas lallgangliga pa hemsidan.

16. t!4dtet avslulades.

S6dertalje 2011-03-31

b&.d- \4!.
Bert Johansson
N4dlessekrelerare


